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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 петој сједници одржаној 

13.04.2021. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Комисије за избор и 

именовања о констатовању престанка мандата 

Балабан Бојану 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 Балабан Бојану, даном подношења оставке 

01.03.2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

Број: 01-013-24/21 

Датум: 13.04.2021. 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 петој 

сједници одржаној 13.04.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Комисије за избор и 

именовања о констатовању додјеле мандата 

Пантелић Синиши 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 - Пантелић Синиши, на основу Увјерења 

Централне изборне комисије БиХ број: 06-1-07-1-

178/21 од 15.03.2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

Број: 01-013-25/21 

Датум: 13.04.2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 54. тачка 1. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 

58/19), члана 39. и 82. Закона о локалној самоуправи 

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

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

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број: 5/17 и 8/17) и претходно прибављене 

сагласности Министарства пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Српске, број: 12.03.5-330-

927/21 од 29.03.2021. године, Скупштина општине 

Србац на сједници одржаној 13.04.2021. године, 

донијела је 

 

ПРОГРАМ 

кориштења пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на подручју општине Србац за 

2021. годину 

 

 I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Програмом кориштења пољопривредног земљишта 

на подручју општине Србац за 2021. годину (у даљем 

тексту Програм) уређује се начин кориштења 

земљишта које је у посједу Републике Српске, 

Општине Србац, те дијела земљишта које је тренутно 

у индикацији посједника уписано у корист „П.Д. 

МОТАЈИЦА“ д.о.о. Ситнеши у стечају. Република 

Српска располаже пољопривредним земљиштем на 

којем су право располагања имала бивша друштвена 

предузећа.  

 

Програм садржи:  

1. укупне површине пољопривредног земљиш-

та на подручју општине Србац, 

2. податке о површини додјељеног пољоприв-

редног земљишта у својини Републике Ср-

пске, Општине Србац и корисницима 

пољопривредног земљишта, 

3. податке о недодјељеном пољопривредном 

земљишту и 

4. податке о земљишту планираном за додјелу 

путем закупа и концесије. 

 

II – ПОВРШИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМ-

ЉИШТА 

 

Предмет овог Програма је укупно пољопривредно 

земљиште на подручју општине Србац у површини 

од 65340738 m². Дио од укупног пољопривредног 

земљишта (земљиште под закупом, концесијом и 

земљиште планирано за давање у закуп) приказано је 

у табелама 1., 2. и 3.које су саставни дио Програма.  

 

III – ДОДИЈЕЉЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМ-

ЉИШТЕ ПО КОРИСНИЦИМА 

На подручју општине Србац пољопривредно 

земљиште тренутно користи 7 концесионара укупне 

површине 11346187 m² и 61 закупац у површини од 

3976809 m².  

 

Табела број: 1 

Ред 

бр 
Корисник 

Додијеље

но m² 

Врста 

уговора 

1. 
„АГРОУНИЈА“ 

д.о.о. Србац 
4268878 Концесија 

2. 
„МАЉЧИЋ“ 

д.о.о. 
1123255 Концесија 

3. 
„КРУШКА-ДК“ 

СРБАЦ д.о.о. 
313742 Концесија 

4. 

„ДАРКО 

КОМЕРЦ“ д.о.о. 

Косјерово 

2587639 Концесија 

5. д.о.о. „ВИВагро“ 2246353 Концесија 

6. 
„МБ ИМПЕКС“ 

д.о.о Бања Лука 
463075 Концесија 

7. 
„ПЕДИБЦОММЕ

РЦЕ“ д.о.о. Србац 
343245 Концесија 

 УКУПНО 11346187  

 

Табела број: 2 

Ред

бр 
Корисник 

Додијеље

но m² 

Врста 

уговора 

1. 
Адамовић 

Богољуб 
105374 Закуп 

2. Андрић Ранко 62517 Закуп 

3. Антонић Милован 22300 Закуп 

4. Берић Милош 75918 Закуп 

5. Билбија Божана 61038 Закуп 

6. 
Босанчић 

Мирослав 
44852 Закуп 

7. Будић Миле 107664 Закуп 

8. Цвијић Ђурађ 11661 Закуп 

9. 
Добрњац 

Милован 
136723 Закуп 

10. 
Драгомировић 

Срђан 
23021 Закуп 

11. 
Драгосављевић 

Драган 
9820 Закуп 

12. Ђурђевић Стојан 2280 Закуп 

13. Ђурић Остоја 72716 Закуп 

14. Гаврић Славољуб 91310 Закуп 

15. Грабић Стево 51251 Закуп 

16. Гужвић Јово 190300 Закуп 

17. Игњатић Славиша 54080 Закуп 

18. Илић Драгутин 106078 Закуп 

19. Ивановић Душко 11960 Закуп 

20. Јакшић Илија 41080 Закуп 

21. Јејинић Мирко 113150 Закуп 

22. Јовичић Богдан 80708 Закуп 

23. 
Ковачевић 

Александар 
49177 Закуп 

24. Козак Иван 23810 Закуп 

25. Лазаревић Бојан 100761 Закуп 
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26. Лазаревић Жарко 98507 Закуп 

27. Лазић Борислав 32880 Закуп 

28. 
Љубојевић 

Милорад 
58525 Закуп 

29. 
Мајсторовић 

Далибор 
64400 Закуп 

30. 
Мајсторовић 

Љубиша 
125422 Закуп 

31. Малбашић Дуња 69857 Закуп 

32. Малбашић Горан 20300 Закуп 

33. Марић Жарко 45800 Закуп 

34. Марковић Мићо 26753 Закуп 

35. 
Милићевић 

Стојан 
36640 Закуп 

36. 
Њежић 

Александар 
98059 Закуп 

37. Њежић Здравко 56337 Закуп 

38. Новаковић Стево 152657 Закуп 

39. Пезеровић Бране 126953 Закуп 

40. Поповић Јефто 23609 Закуп 

41. Поповић Зоран 136598 Закуп 

42. Пушкар Сејима 6960 Закуп 

43. Радијчић Љубиша 59920 Закуп 

44. Радонић Мићо 45244 Закуп 

45. Ракић Илија 22176 Закуп 

46. Ракић Милош 101820 Закуп 

47. Ружман Хенри 7904 Закуп 

48. 
Савановић 

Богољуб 
75070 Закуп 

49. Савић Невенка 34650 Закуп 

50. 
Школник 

Чедомир 
125264 Закуп 

51. Школник Гојко 111389 Закуп 

52. Шкрбић Ненад 20432 Закуп 

53. 
Смиљанић 

Чедомир 
2760 Закуп 

54. Сулема Митар 92184 Закуп 

55. 
Сувајац 

Бранислав 
82294 Закуп 

56. Сувајац Никола 127702 Закуп 

57. Татић Манојло 69420 Закуп 

58. Татомир Јово 44347 Закуп 

59. 
Тривунић 

Милосавка 
25358 Закуп 

60. 
Вујанић 

Драгољуб 
4948 Закуп 

61. Вуковић Немања 94121 Закуп 

УКУПНО 3976809  

УКУПНО  15322996 
(закуп + 

концесија) 

 

IV – НЕДОДИЈЕЉЕНО ПОЉОПРОВРЕДНО 

ЗЕМ-ЉИШТЕ И ТРЕНУТНО СТАЊЕ 

 

Према тренутном стању кориштења, од укупног 

пољопривредног земљишта на подручју општине 

Србац, недодјељено је 50017742 m². Предмет 

кориштења неће бити површина земљишта од 

45017742  

m², јер се у нарави не ради о пољопривредном 

земљишту, већ је то земљиште зарасло, шумско 

(обухваћено шумскопривредном основом), мочварно, 

земљиште у инудационом (плавном) подручју, затим 

су то мајдани, путеви, гробља, канали, игралишта и 

друго. Остало недодјељено земљиште у површини од 

око 5000000 m² углавном се обрађује изузев једног 

мањег дијела које је зарасло и које ће бити потребно 

привести култури. 
 

V – ЗЕМЉИШТЕ ПЛАНИРАНО ЗА ДОДЈЕЛУ 

ПУТЕМ ЗАКУПА И КОНЦЕСИЈЕ 

 

На подручју општине Србац планирана је додјела 

пољопривредног земљишта путем закупа у површини 

од око 5000000 m² у двије етапе. Општина Србац је 

почетком 2019. године уз сагласност ресорног 

министарства започела поступак ажурирања 

катастарског стања за дио парцела које требају бити 

обухваћене закупом земљишта. Поменути поступак 

подразумјева цијепање парцела, промјену 

катастарске културе и класе како би се ускладило 

стање у катастарском операту са чињеничним стањем 

на терену чиме би се обезбиједило квалитетно 

провођење закупа пољопривредног земљишта. С 

обзиром да започети поступак ажурирања 

катастарског стања захтјева одређену количину 

новчаних средстава, општина Србац је у складу са 

финансијским могућностима првом етапом 

обухватила дио од укупне планиране површине 

пољопривредног земљишта за давање у закуп.  

Првом етапом обухваћена је површина земљишта од 

2065668 m² на подручју катастарских општина 

Ситнеши, Лепеница Доња, Срђевићи и Брезовљани. 

Поступак ажурирања катастарског стања још увијек 

траје а проводи га РУГИП Б.Л., Подручна Јединица 

Србац. Обзиром на ту чињеницу Јавни Позив за 

додјелу пољопривредног земљишта у закуп биће 

објављен након окончања поменутог поступка у 

катастарском операту. Преглед површина за давање у 

закуп по катастарским општинама у првој етапи, дат 

је у табели  бр:3. 

 

Табела број:3 

Ред. 

бр. 

Катастарска 

општина 

Површина 

земљишта м² 

Намјена 

1 Ситнеши 1119248 закуп 

2 Срђевићи 227854 закуп 

3 Лепеница Доња 609146 закуп 

4 Брезовљани 109420 закуп 

 Укупно 2065668  

 

Друга етапа додјеле пољопривредног земљишта у 

закуп у површини од 2934322 m² извршиће се када се 

за то стекну услови тј. када општина Србац 

обезбиједи неопходна финансијска средства за 
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ажурирање катастарског стања за преосталу 

површину земљишта. 

 

У табелама број: 4, 5, 6, 7, 8 и 9 дат је прегед 

површина пољопривредног земљишта за давање у 

закуп по катастарским честицама, броју П.Л.-а и на 

основу уписаног посједника у катастарском операту. 

 

Посједовни лист број: 81/59, К.О. Ситнеши, дио 

посједа 1/1 

 

Табела број:4 

Ред 

бро

ј 

Инди-

кације 

посјед-

ника 

Број 

катас-

тарске 

честице 

Култу-

ра 

Кла-

са 

Повр-

шина у 

м² 

1. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

1734/1 њива 6 48664 

2. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

1734/8 њива 6 11039 

3. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2023 њива 4 4719 

4. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2048/1 њива 4 7275 

5. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2048/2 њива 4 2880 

6. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2051/1 њива 6 31453 

7. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2052/1 њива 6 28811 

8. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2055 њива 4 5772 

9. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2059/1 њива 4 112340 

10. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2059/2 њива 4 37193 

11. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2059/5 њива 4 3428 

12. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2063/3 њива 4 871 

13. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2065/1 њива 4 3565 

14. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2067/1 њива 4 4237 

15. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2068 њива 4 4499 

16. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2071/1 њива 4 3130 

17. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2071/2 њива 4 679 

18. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2208/2 њива 4 48415 

19. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2209/1 њива 6 11303 

20. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2211/2 њива 6 2112 

21. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2211/3 њива 6 1498 

22. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2212 ливада 4 1950 

23. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2213/3 њива 4 3044 

24. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2551/1 њива 6 7998 

25. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2576/1 њива 4 26287 

26. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2580/1 њива 4 52770 

27. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2582/1 њива 4 11838 

28. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2583/1 њива 4 13902 

29. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2583/5 њива 4 1907 

30. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2586/1 њива 4 24846 

31. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2586/3 њива 4 6587 

32. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2590/1 њива 4 23728 

33. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2591/1 њива 6 24837 

34. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2591/4 њива 6 22287 

35. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2591/7 њива 6 2644 

36. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2591/8 њива 6 14391 

37 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2694/1 њива 4 15810 

38. 
П.Д. 

МОТА-
2694/3 њива 4 1409 
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ЈИЦА 

39. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2694/6 њива 4 1325 

40. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2695/1 њива 4 5921 

41. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2695/2 њива 4 1816 

42. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2740/1 њива 4 23206 

43. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2740/3 њива 4 6905 

44. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2740/7 њива 4 3306 

45. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2740/9 њива 4 217 

46. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2742/1 њива 4 14279 

47. 

П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

2742/3 њива 4 218 

УКУПНО 687311 

Посједовни лист број: 1046/5, К.О. Ситнеши, дио посједа 

1/1 

Табела број: 5 

Ред 

број 

Инди-

кације 

посјед-

ника 

Број 

катас-

тарске 

честице 

Култу-

ра 

Кла-

са 

По- 

вр-шина 

у м² 

1. 

Репуб-

лика 

Српска 

1930/1 њива 4 1259 

2. 

Репуб-

лика 

Српска 

1930/3 њива 4 2558 

3. 

Репуб-

лика 

Српска 

1930/5 њива 4 352 

4. 

Репуб-

лика 

Српска 

1931/1 њива 6 64026 

5. 

Репуб-

лика 

Српска 

1931/10 њива 6 21864 

6. 

Репуб-

лика 

Српска 

1932/1 њива 6 27850 

7. 

Репуб-

лика 

Српска 

2054/1 ливада 5 47991 

8. 

Репуб-

лика 

Српска 

2054/7 ливада 5 6396 

9. 

Репуб-

лика 

Српска 

2054/8 ливада 5 46841 

10. 
Репуб-

лика 
2054/10 ливада 5 424 

Српска 

11. 

Репуб-

лика 

Српска 

2054/11 ливада 5 6851 

12. 

Репуб-

лика 

Српска 

2054/13 ливада 5 6545 

13. 

Репуб-

лика 

Српска 

2072/2 њива 4 3273 

14. 

Репуб-

лика 

Српска 

2072/4 њива 4 352 

15. 

Репуб-

лика 

Српска 

2072/6 њива 4 1429 

16. 

Репуб-

лика 

Српска 

2073/1 ливада 5 38605 

17. 

Репуб-

лика 

Српска 

2073/2 ливада 5 15658 

18. 

Репуб-

лика 

Српска 

2073/4 ливада 5 61671 

19. 

Репуб-

лика 

Српска 

2073/6 ливада 5 2668 

20. 

Репуб-

лика 

Српска 

2073/7 ливада 5 34060 

21. 

Репуб-

лика 

Српска 

2074/1 њива 6 6881 

22. 

Репуб-

лика 

Српска 

2074/2 њива 6 1786 

23. 

Репуб-

лика 

Српска 

2075/1 ливада 4 11675 

24. 

Репуб-

лика 

Српска 

2075/3 ливада 4 7361 

25. 

Репуб-

лика 

Српска 

2078/2 њива 6 2433 

26. 

Репуб-

лика 

Српска 

2078/3 њива 6 8255 

27. 

Репуб-

лика 

Српска 

2766/1 њива 4 2853 

УКУПНО 431937 

Посједовни лист број: 40/7, К.О. Срђевићи, дио посједа 

1/1 

Табела број: 6 

Ред 

број 

Инди-

кације 

посјед-

ника 

Број 

ката-

стар-ске 

чести-це 

Кул-

тура 

Кла-

са 

Повр-

шина у 

м² 

1. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

433/1 њива 4 3038 

2. П.Д. 

МОТА-

433/5 њива 4 623 
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ЈИЦА 

3. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

435 њива 4 1984 

4. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

439/1 њива 4 10170 

5. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

440/1 њива 4 337 

6. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/1 њива 5 65645 

7. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/4 њива 5 50908 

8. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/7 њива 5 21274 

9. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/10 њива 5 20069 

10. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/11 њива 5 85 

11. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/13 њива 5 175 

12. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/14 њива 5 1135 

13. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/16 њива 5 8513 

14. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/17 њива 5 603 

15. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/21 њива 5 517 

16 П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

443/23 њива 5 1718 

17 П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

450/1 њива 4 3312 

18. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

450/3 њива 4 3140 

19. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

451/2 њива 4 5538 

20. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

452/1 њива 4 29070 

УКУПНО 227854 

 

 

Посједовни лист број: 61/19, К.О. Лепеница Доња, дио 

посједа 1/1 

 

Табела број: 7 

Ред 

број 

Ин-

дикаци-је 

посјед-

Број 

ката-

стар-

Кул-

тура 

Клас

а 

Повр-

шина у 

м² 

ника ске чес-

тице 

1. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

906/1 њива 4 39921 

2. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

906/3 њива 4 52014 

3. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

906/6 њива 4 32043 

4. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

906/8 њива 4 5841 

5. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

906/9 њива 4 99 

6. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

907 њива 4 1200 

7. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

908/1 њива 4 139217 

8. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

908/3 њива 4 21729 

9. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

913/1 њива 4 46931 

10. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

913/2 њива 3 7299 

11. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

913/10 њива 4 49134 

12. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

913/11 њива 3 1769 

13. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

913/16 њива 4 273 

14. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

914/2 пашња

к 

3 225 

15. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

916/1 њива 4 34599 

16. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

916/11 њива 4 1539 

17. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

917/1 ливада 3 6617 

18. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

917/3 ливада 3 545 

19. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

918/1 ливада 2 25933 

20. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

918/5 ливада 2 10936 

21. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

918/12 њива 4 23960 
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22. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

918/15 њива 4 751 

23. П.Д. 

МОТА-

ЈИЦА 

918/25 ливада 2 17987 

УКУПНО 520562 

 

Посједовни лист број: 63/27, К.О. Лепеница Доња, дио 

посједа 1/1 

Табела број: 8 

Ред 

број 

Инди-

кације 

посјед-

ника 

Број 

ката-

стар-

ске 

чести-

це 

Кул-

тура 

Клас

а 

Повр-

шина у 

м² 

1. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

913/3 ливада 4 21078 

2. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

913/4 ливада 4 1000 

3. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

913/5 ливада 4 900 

4. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

914/1 Паш-

њак 

3 725 

5. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

914/3 Паш-

њак 

3 100 

6. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

917/2 ливада 3 12170 

7. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

917/6 ливада 3 2891 

8. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

918/8 ливада 2 12990 

9. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

918/9 ливада 2 11870 

10. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

918/10 њива 4 14298 

11. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

918/17 њива 4 363 

12. Д. КОР. 

С.О. 

СРБАЦ 

918/29 ливада 2 10199 

УКУПНО 88584 

 

Посједовни лист број: 42, К.О. Брезовљани, дио посједа 

1/1 

 

Табела број: 9 

Ред

ни 

број 

Индикац

ије 

посједни

ка 

Број 

катаст

арске 

честице 

Култу

ра 

Клас

а 

Површ

ина у 

м² 

1. П.Д. 

МОТАЈИ

734 њива 5 30270 

ЦА 

2. П.Д. 

МОТАЈИ

ЦА 

1059 њива 7 200 

3. П.Д. 

МОТАЈИ

ЦА 

1060 воћњак 2 640 

4. П.Д. 

МОТАЈИ

ЦА 

1061 њива 7 44720 

5 П.Д. 

МОТАЈИ

ЦА 

1056 њива 6 33590 

УКУПНО 109420 

 

VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Србац". 

 

Број: 01-013-69/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 
94 

На основу члана 89. став 6., 7. и 8. Закона о шумама 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 75/08 и 60/13), члана 39. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске, број: 12.06.2-332-163/21 од 12.03.2021. 

године, Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној13.04.2021. године, донијела је 

 

ПРОГРАМ 

утрошка новчаних средстава посебних намјена за 

развој неразвијених дијелова општине Србац 

прикупљених од корисника шума и шумског 

земљишта у својини Републике Српске у 2021. 

години на подручју општине Србац 

 

I – УВОД 

Овим програмом уређују се питања утрошка 

новчаних средстава посебних намјена за развој 

неразвијених дијелова општине прикупљених од 

корисника шума и шумског земљишта у својини 

Републике Српске у 2021. години на подручју 

општине Србац, оквирна висина средстава која се 

очекује пo овом основу, намјена средстава, носиоци и 

начин имплементације Програма. 

 

II - ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

Средства за развој неразвијених дијелова општине 

представљају приход буџета општине који издваја 

корисник шума и шумског земљишта у својини 
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Републике Српске и то у висини 10% финансијских 

средстава остварених продајом шумских дрвних 

сортимената који потичу са територије општине 

Србац, утврђених пo цијенама франко камионски пут. 

 

III - ИЗНОС СРЕДСТАВА 

 

Планирана средства из тачке 2. овог програма у 2021. 

години износе 440.000,00 KM (словима: четири-

стотинечетрдесетхиљада конвертибилних марака) и 

иста чине приход Буџета општине Србац за 2021. 

годину. 

 

IV – НАМЈЕНА СРЕДСТАВА 

 

Средства прикупљена на овај начин у Буџету 

општине Србац у 2021. години намјенски ће се  

користити у складу са Законом о шумама за: 

1. измирење обавеза по основу кредита за 

финансирање Пројекта „Изградња система   

водоснабдијевања општине Србац“, у 

износу до 410.000,00КМ, 

2. санацију локалних путева са макадамским 

коловозним застором, у износу од  

25.000,00 КМ и 

3.  подршку одрживом развоју заштићеног 

подручја „Бардача“, у износу до 5.000,00 

КМ 

 

V – НОСИОЦИ И НАЧИН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА 

 

Реализацију овог програма вршиће Начелник 

општине и Општинска управа. 

 

Средства прикупљена у Буџет општине Србац за 

развој неразвијених дијелова општине су намјенска и 

могу се користити на начин прописан Законом о 

шумама и овим програмом.  

 

VI – НАЧИН ИНФОРМИСАЊА 

 

Обавезује се Начелник општине Србац да до краја 

првог квартала 2022. године у форми информације 

информише Скупштину општине о реализацији овог 

програма. 

 

VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац". 

 
Број: 01-013-69/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

95 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 10. и члана 82. став 

(2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 4. а у 

вези са чланом 24б. Закона о административним 

таксама („Службени гласник Републике Српске“, 

бр.100/11, 103/11, 67/13 и 123/20), члана 37. став (2) 

тачка 10. Статута општине Србац („Службени 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

13.04.2021. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о општинским административним таксама 

 

Члан 1. 

Одлуком о општинским административним таксама 

(у даљем тексту: Одлука) прописује се начин наплате 

административне таксе за списе и радње у управном 

поступку и другим управним стварима, а како 

слиједи:  

 

а) пред органима општине Србац и организационим 

јединицама општинске управе општине Србац,  

б) пред установама којима су законом повјерена јавна 

овлашћења да рјешавају у управном поступку и 

другим управним стварима приликом стицања 

одређених права и преузимања обавеза.  

 

Члан 2. 

(1) Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина 

таксе утврђују се таксеном тарифом, која је саставни 

дио ове Одлуке.  

(2) Такса се може наплатити само ако је прописана 

таксеном тарифом.  

 

Члан 3. 

Aко je таксеном тарифом прописано да се такса плаћа 

према вриједности предмета, као основица за 

обрачунавање таксе узима се вриједност означена у 

поднеску или исправи. 

 

Члан 4. 

(1) Таксени обвезник је лице по чијем се захтјеву 

поступак покреће, односно обављају радње 

предвиђене таксеном тарифом.  

(2) Такса се плаћа у тренутку настанка таксене 

обавезе.  

Члан 5. 

(1) У рјешењу или другом правном акту или јавној 

исправи, за коју је такса наплаћена, мора се означити 

да је такса плаћена, у којем износу и по којем 

тарифном броју.  

(2) У случају да су акти из става (1) овог члана 

ослобођени плаћања таксе, мора се означити у коју 

сврху се издају и на основу којег прописа су 

ослобођени од плаћања таксе.  
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Члан 6. 

(1) Таксе се плаћају у административним таксеним 

маркама јединствене емисије или у готовом новцу 

налогом на рачун општине.  

(2) Наплату таксе принудним путем врши Пореска 

управа Републике Српске у складу са прописима о 

принудној наплати.  

 

Члан 7. 

Наплаћена такса по Тарифи општинских админи-

стративних такса представља приход Буџета 

општине.  

Члан 8. 

Обрачун наплате таксе, контролу наплате таксе и 

извјештавање о наплаћеној такси, врше овлаштени 

службеници општинске управе, који мјесечно 

достављају извјештаје начелнику општине у циљу 

поступања по Упутству о штампању, пуштању у 

оптицај, дистрибуцији, повлачењу из употребе и 

замјени административних таксених марака 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 58/06). 

 

Члан 9. 

Од плаћања таксе ослобођени су: 

 

а) Република Српска и јединице локалне самоуправе; 

б) фондови и установе у области образовања, науке, 

културе, физичке културе и социјалне  

заштите за списе и радње у вези са обављањем своје 

дјелатности; 

в) правна лица у области физичке културе, осим 

спортских организација у којима су учлањени      

професионални спортисти; 

г) организације Црвеног крста; 

д) правна лица основана ради борбе против 

алкохолизма, наркоманије и других облика 

зависности, рака и дистрофије за списе и радње у 

вези са обављањем своје дјелатности; 

ђ) правна лица основана за заштиту лица са 

физичким и психичким недостацима и поремећајима 

за списе и радње у вези са обављањем своје 

дјелатности; 

е) савези глувих и савези слијепих и њихове 

организације у пословима у вези са рехабилитацијом 

глувих и слијепих; 

ж) инвалидске организациј, осим у пословима у вези 

са вршењем привредне дјелатности, 

з) инвалиди рата, инвалиди рада и цивилне жртве 

рата за списе и радње у вези са школовањем у свим 

школама; 

и) инвалиди који су ослобођени плаћања годишњих 

накнада за употребу моторних возила, у     поступку 

стручног прегледа тих возила ради регистрације; 

ј) лица која нису у радном односу за пријаву на 

конкурс за заснивање радног односа; 

к) грађани за списе и радње у вези са остваривањем и 

заштитом права из радног односа; 

л) ученици и студенти за све списе и радње у вези са 

школовањем до навршених 26 година живота; 

љ) ватрогасна друштва и ватрогасне јединице; 

м) радио-аматери учлањени у Савез радио-аматера 

Републике Српске, 

н) страна дипломатска и конзуларна представништва 

у вези са обављањем дипломатских и    конзуларних 

послова, под условом реципроцитета и 

њ) грађани који поклањају своју имовину у корист 

Републике Српске или се одричу права власништва, 

као и за пренос власништва. 

 

Члан 10. 

Такса се не плаћа за: 

а) списе и радње у поступцима који се воде по 

службеној дужности, 

б) поднеске упућене органима за представке и 

притужбе, 

в) списе и радње у поступку за поврате правилно 

наплаћених дажбина, 

г) списе и радње у поступку за састављање и 

исправку бирачких спискова и спискова за 

кандидовање, 

д) списе и радње у поступку усвојења и у поступку за 

постављање стараоца, 

ђ) списе и радње у поступку за остваривање законом 

признaтих пореских олакшица,  

е) списе и радње за додјелу социјалне помоћи и за 

остваривање других облика социјалне   заштите, 

ж) списе и радње у поступку за остваривање права 

бораца, 

з) списе и радње у поступку за остваривање права 

породица погинулих бораца, а у сврху рјешавања 

социјалних, здравствених, стамбенихи потреба 

преквалификације,  доквалификације иосталог 

школовања, 

и) списе и радње у поступку за остваривање права 

инвалида, 

ј) списе и радње у поступку остваривања права на 

пензију и права из здравствене заштите, 

к) списе и радње у поступку оснивања ватрогасних 

друштава и њихових јединица, 

л) списе и радње у поступку за остваривање права 

носилаца одликовања, 

љ) списе и радње у поступку за остваривање права на 

додатак на дјецу, 

м) списе и радње у вези са пријемом поклон-пакета 

од добротворних организација из     иностранства, ако 

су упућени добротворним организацијама у 

Републици Српској, 

н) списе и радње у вези са војним евиденцијама, 

о) списе и радње у вези са признавањем права на 

повлашћену вожњу грађанима којима то     право 

припада по важећим прописима, 

п) списе и радње у поступку подржављења 

некретнина по основу национализације,   

експропријације, арондације, комасације и других 

видова подржављења, 
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р) оригинале диплома, свједочанстава и других 

исправа о завршеном школовању или класификацији, 

осим њихових дупликата и превода, 

с) списе и радње у вези са заштитом споменика 

културе, 

т) списе и радње у поступку за сахрану умрлих, 

ћ) списе и радње у поступку за исправљање грешака 

у управним и другим актима, 

у) захтјеве, молбе, приједлоге и пријаве, 

ф) изводе, увјерења или потврде и  

х) списе и радње у поступку уписа и пријаве 

новорођене дјеце. 

 

Члан 11. 

На сва питања која нису предвиђена овом Одлуком 

примјењиваће се Закон о административним таксама.  

 

Члан 12. 

За списе и радње код субјеката из члана 1. Одлуке, 

плаћа се такса по сљедећој тарифи општинских 

административних такса:  

 

ТАРИФА ОПШТИНСКИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА  

 

I – РЈЕШЕЊА 

 

Тарифни број 1.  

 

-за сва рјешења за која није прописана посебна 

такса....................................................10,00 КМ  

 

II -ЖАЛБЕ  

 

Тарифни број 2. 

 

-за жалбу на рјешење које доносе органи општине и 

други органи и организације из члана 1. ове 

одлуке................................................................10,00 КМ  

 

Напомена: Ако за исту таксу постоје два или више 

обвезника, њихова обавеза је солидарна.  

 

III- РЈЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ УПРАВЕ  

 

Тарифни број 3. 

 

- за рјешење о промјени личног имена ........ 30,00 КМ 

- за рјешење о накнадном упису у МКР, МКУ и МКВ 

..........................................................................30,00 КМ 

- за рјешење о исправци имена у МКР, МКУ и МКВ 

......................................................................... 30,00 КМ 

- за рјешење о стицању држављанства ........30,00 КМ 

 

IV- ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

 

Тарифни број 4.  

 

За списе и радње у вези са регистрацијом пре-

дузетника:  

а) за оснивање.................................................30,00 КМ  

б) за промјене података уписаних у регис-

тар...................................................................  20,00 КМ  

в) за престанак обављања дјелатности ....... 10,00 КМ 

г ) за припремне радње ..................................10,00 КМ  

д) за резервацију пословног имена која обухвата 

регистрацију и брисање..................................15,00 КМ  

 

Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси 

електронским путем износ таксе умањује се за 50%.  

 

НАПОМЕНА: Од плаћања таксе за регистрацију 

предузетника ослобођени су: 

 

- Чланови уже породице погинулог борца у износу од 

75%; 

- Инвалиди I - V категорије у износу од 60%; 

- Инвалиди VI - X категорије у износу од 30%; 

- Лица која се воде на евиденцији незапослених 

Завода за запошљавање Србац, a која питање свог 

запошљавања рјешавају помоћу Програма подршке 

запошљавању у износу од 50%. 

 

Тарифни број 5. 

 

- за рјешења о продужењу радног времена 

угоститељских објеката до 6 мјесеци .....  100,00 КМ  

- за рјешење о продужењу радног времена у сврху 

организовања пригодних свечаности (пригодно радно 

вријеме) .......................................................... 20,00 КМ 

 

Тарифни број 6.  

 

1. За рјешење којима се одобрава упис чамца, скутера 

у регистар пo први пут ................................ 20,00 КМ 

2. За продужење важности пловидбене дозволе 

......................................................................... 10,00 КМ 

 

Тарифни број 7.  

 

- за рјешење о обављању превоза ствари за властите 

потребе.............................................................20,00 КМ  

- за издавање лиценце за такси превозника...20,00 КМ  

- за издавање легитимације возача такси вози-

ла.......................................................................10,00 КМ  

 

Тарифни број 8.  

 

-за издавање водне дозволе .......................... 50,00 КМ 

 

V – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ, РУКОПИСИ, 

ПОТПИСИ И ПРЕВОДИ  

 

Тарифни број 9.  

 

- за овјеру преписа, рукописа, потписа, превода: 

а) за овјеру сваког потписа...............................5,00 КМ  
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б) за овјеру аутентичности рукописа или овјеру 

преписа од сваког полутабака оригинала.......2,00 КМ  

 

Напомена: Под полутабаком се подразумијева лист 

хартије од двије стране формата А4 или мањег. Ако 

је рукопис или препис чија се овјера врши писан на 

страном језику, плаћа се двострука такса из овог 

тарифног броја.  

 

Тарифни број 10.  

 

- за овјеру плана, цртежа, пројекта и слично.10,00 КМ  

 

Тарифни број 11.  

 

- за овјеру угоститељских књига (књига гостију, 

књига жалби, књига утисака и Књига рекламација) 

.......................................................................... 10,00 КМ 

 

Тарифни број 12.  

 

- за овјеру плана, цртежа, пројекта и слично 10,00 КМ  

 

Тарифни број 13. 

 

- за издавање овјереног извода из планског документа 

............................................................................25,00 КМ 

 

Тарифни број 14.  

 

За овјеравање службених аката или других исправа и 

за преписивање истих: 

1. За преписивање, од полутабака оригинала 10,00 

КМ 

2. За овјеравање, од полутабака  оригинала. 10,00 КМ 

 

Тарифни број 15. 

 

- за увид у документацију која се налази у 

архиви...............................................................10,00 КМ  

 

VI – ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА 

ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊА  

 

Тарифни број 16.  

 

- за издавање стручног мишљења.................20,00 КМ  

 

Tарифни број 17.  

 

- за издавање локацијских услова ..................50,00 КМ  

 

Тарифни број 18.  

 

- за издавање одобрења за грађење плаћа се такса   у 

висини ....................................................................0,3%  

од предрачунске вриједности објекта (такса неможе 

бити нижа од 50,00 КМ нити виша од 5.000,00 КМ) 

 

Тарифни број 19.  

 

-за доношење рјешења о одобрењу за употребу 

објекта: 

- за индивидуални стамбени и помоћни обје-

кат.....................................................................35,00 КМ  

- за индивидуални стамбено-пословни обје-

кат......................................................................50,00 КМ  

- за пословни објекат до 400 m² бруто грађевинске 

површине и јавни инфраструктурни 

објекат.............................................................75,00 КМ  

- за објекат колективног становања или пословни 

објекат преко 400 m² бруто грађевинске 

површине.........................................................100,00 КМ  

 

Тарифни број 20.  

 

- за издавање рјешења о издавању еколошке 

дозволе........................................................... 75,00 КМ 

- за издавање рјешења о ревизији еколошке 

дозволе............................................................ 50,00 КМ 

- за издавање рјешења о одобравању плана 

активности .................................................... 20,00 КМ 

 

VII – РЕГИСТРАЦИЈА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА  

 

Тарифни број 21.  

 

- за упис оснивања заједнице, до пет етажних 

власника, у Регистар....................................  50,00КМ 

- за упис оснивања заједнице, преко пет етажних 

власника, у Регистар.................................  100,00 КМ 

- за упис статусне промјене ..........................30,00КМ 

-за упис промјене лица овлаштених за заступање 

.......................................................................... 20,00КМ 

 

Члан 13. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о општинским административним таксама 

(„Службени гласник општине Србац“, бр. 7/11, 2/12, 

9/13, 18/13 и 2/14).  

Члан 14. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објaвљивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

 

Број: 01-022-95/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

96 

 

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

самоуправи (Службени гласник Републике Српске, 
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број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. и члана 90. 

Статута општине Србац  ("Службени гласник 

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

усвајању Буџета општине Србац за 2021. годину 

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

члана 149. Пословника о раду Скупштине општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац", број: 

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

одржаној дана 13.04.2021. године, донијела je 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Календара културних и спортских 

манифестација на подручју општине Србац за 

2021. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац усваја 

Календар културних и спортских манифестација на 

подручју општине Србац које ће се суфинансирати у 

току 2021. године. 

Члан 2. 

 

Календар културних и спортских манифестација на 

подручју општине Србац за 2021. годину је саставни 

дио ове Одлуке како слиједи: 

 

1. НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

4. србачка 

тракторијада 

ОРГАНИЗАТОР  

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
Њежић Александар 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Март, 2021. године, 

авионска писта 

Повелич 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

 

2. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Бициклистичка трка 

Београд  - Бања Лука 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ЈУ Туристичка 

организација 

општине Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 
Aприл 2021. године 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
1.000,00 КМ 

 

3. 

НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Бициклистичка трка 

Београд – Бања Лука 

(Разбој Лијевче) 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

АНИ „Лијевче“ 

Разбој Љ. 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 
25.04.2021. године  

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

4. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Васкршње фарбање 

јаја 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ЈУ „Народна 

библиотека“ Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

29. април, Трг 

општине Србац 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 

 

500,00 КМ 

 

5. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Турнир у говорном 

пикаду 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

О.О. Слијепих и 

слабовидих Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Април - септембар, 

2021.године, 

подручје општине 

Србац 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

6. 

НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Међународни 

васкршњи турнир 

2021. 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Омладински 

стонотениски клуб 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

03. 05. 2021. године, 

Спортска дворана 

Србац 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

7. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Турнир тениских 

рекреативаца 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Тениски клуб 

„Србац“ Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 
Србац, 2021. године, 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

8. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
Школа риболова 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Спортско риболовно 

друштво „Бистро“ 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

16 – 25 маја 2021. 

Стублаја 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 
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9. 

НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Међународно 

такмичење у каратеу и 

борилачким 

вјештинама 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Карате клуб „Борац“ 

Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

29.05. – 30.05.2020. 

године Србац 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

10. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„Бик фест Ситнеши 

2021“ 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
Усорац Ђуро 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Јун, 2021. године, 

Ситнеши 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

11. 

НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Међународна смотра 

фолклора „Бошча“ 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

АНИ „Лијевче“ Разбој 

Љ. 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 
Разбој Лијевче 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

12. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Градски турнир у 

малом фудбалу 2021. 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
ОФС Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 
Јун - јул, 2021. године 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
3.000,00 КМ 

 

13. 

НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Тениски турнир Г. 

Лепеница 2021. 

године 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
Вид Јуришић 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Јун, 2021. године, 

Горња Лепеница 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

14. 

НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Завршни концети 

првог и другог 

циклуса активности 

,,Ц.Е.З.А.Р“ 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
УГ „ЦЕЗАР“ Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Јун и децембар 2021. 

године, Дом културе 

Србац 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

 

15. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Ивањдански турнир у 

малом фудбалу 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ФК ,,Млади 

Крајишник Кукуље“ 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

05. – 07.07. 2021. 

године 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 

 

16. 

НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Ивањдански 

фолклорни сусрети 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
КУД „Ђердан“ 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

06.07.2021. године, 

Кукуље 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

17. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„13. слет планинара 

Мотајица 2021“ 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Планинарско друштво 

„Видета“ Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

10. јули 2021. године, 

Мотајица 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

18. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
Урбан фест 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Удружење жена 

Србац  

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Јули, 2021. године, 

Србац  

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 
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19. НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Дани аматерских 

позоришта 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

НВО Миленијум 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

 

15.07. – 31.07.2021. 

године, Дом културе 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 

 

500,00 

 

 

20. НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Школа пливања 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Зоран Думонић 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

 

Јул 2021. године, 

Србац 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 

 

500,00 КМ 

 

21. 

 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
„Дани Срђевчана“ 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
МЗ Срђевићи 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Јул, 2021. године, 

Горњи Срђевићи 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

22. 

НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

17. мото скуп у 

Српцу 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Мото клуб 

„Изгубљени“ 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

06. 07. и 08. август 

2021. године, Србац 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
1.000,00 КМ 

 

23. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
Илиндански сусрети 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ФК „Полет“ 

Ситнеши 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

14.08.2021. године 

фудбалски терен 

„Полет“ 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

24. НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

„Нови асфалт“ Стари 

Мартинац – 

Ножичко 2021. 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Мирослав Ћетојевић 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

 

Август, 2021. године, 

Стари Мартинац 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 

 

500,00 КМ 

 

25. 

НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Србачке коњичке 

игре 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Коњички клуб „Y“ 

Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

20. и 21.08. 2021. 

године, Гламочани 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

26. НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Међународна смотра 

фолклора 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

СКУД „Бели Анђео“ 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

 

Септембар, 2021. 

године, Бардача 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 

 

500,00 КМ 

 

27. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„Dream team cup 

2021.“ 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Школа фудбала 

„Dream team“ Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Септембар, 2021. 

године, градски 

стадион 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
1.000,00 КМ 

 

28. НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Јесенијада 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

УГ „ЦЕЗАР“ Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Октобар, 2021. 

године 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 

 

500,00 КМ 
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29. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

WDSF 

Интернатионал Опен 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Плесни клуб „Ритам 

Србац“ 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

16. 10. 2021. године, 

Спортска дворана 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

30. 
НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

МФФУ ,,Мотајичко 

прело“ 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ФУГ „Мотајички 

вук“ 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

29. 10. – 01. 11. 2021. 

године, Србац 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

31. 

 НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Традиционална 

пјешачка акција 

,,Мотајица 2021.“ 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Планинарско 

друштво „Мотајица“ 

Србац 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Крај 2021. године, 

Мотајица  

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 

32. 

НАЗИВ     

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Избор спортисте 

године за 2021. 

годину 

ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
ЈП „Радио Србац“ 

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Јануар 2022. године, 

Нова сала СО-е 

Србац 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДО 
500,00 КМ 

 
Члан 3. 

 

Обавезује се Начелник општине да са 

организаторима културних и спортских 

манифестација које ће се пo усвојеном годишњем 

Календару одржати у 2021. години, закључи Уговор 

којим ће се регулисати међусобна права и обавезе . 

 

Члан 4. 

 

Организатори културних и спортских манифестација 

су дужни да у року од 30 дана од дана завршетка 

манифестације, Одјељењу за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности општине 

Србац доставе комплетан наративни и финансијски 

извјештај са копијама рачуна о утрошку средстава за 

ове намјене. 

Члан 5. 

 

Организатори културних и спортских манифестација 

су дужни да на свим лецима, плакатима, 

електронским медијима које ће користити у 

оглашавању манифестације поставе грб општине 

Србац. 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-96/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16 и 36/19), члана 61. и 68.  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), и члана 149. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној 13.04.2021. 

године донијела је 

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности за издавање гаранције  

за задужење ЈП „РАДИО-СРБАЦ“ Србац 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Србац сагласна је да се изда 

гаранција за задужење ЈП „РАДИО-СРБАЦ“ Србац 

путем кредитног задужења код једне од 

комерцијалних банака у износу од 50.000,00 КМ 

(словима: педесетхиљада и 00/100 КМ). 

                                                           

Члан 2. 

 

Намјена издавања гаранције по основу задужења ЈП 

„РАДИО-СРБАЦ“ Србац је: 

 

1. Рефинансирање репрограмираних обавеза 

према Пореској управи РС, 

2. Финансирање пренесених обавеза према 

радницима (8 заосталих плата), 

3. Финансирање инвестиција (набавка техничке 

опреме за емитовање радио програма). 
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Члан 3. 

 

ЈП „РАДИО-СРБАЦ“ Србац ће се задужити по 

следећим условима: 

 

1. Износ задужења: до 50.000,00 КМ, 

2. Каматна стопа: до 6%, 

3. Рок отплате: до 5 година, 

4. Грејс период: нема, 

5. Отплата: у једнаким мјесечним ануитетима. 

 

Члан 4. 

 

Отплата главнице и камате по задужењу ЈП „РАДИО-

СРБАЦ“ Србац ће се вршити из редовних средстава 

предузећа. 

Члан 5. 

 

Инструменти обезбјеђења гаранције (начин оси-

гурања отплате дуга) су: 

- Мјенице са мјеничним овлашћењем општине Србац. 

 

Члан 6. 

 

Сходно члану 61. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске, општина Србац овим 

задужењем по основу издане гаранције не прелази 

укупну изложеност од 30,00% од остварених 

редовних прихода из претходне године. 

 

Члан 7. 

 

Овлашћује се Начелник општине Србац да 

Министарству финансија Републике Српске поднесе 

захтјев за добијање сагласности за издавање 

гаранције за задужење ЈП „РАДИО-СРБАЦ“ Србац 

путем кредитног задужења. 

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-97/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

98 

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 3. и 5. 

Одлуке о поступку, условима и начину давања у 

закуп земљишта, јавних површина, пословних 

простора, просторија и објеката („Службени гласник 

општине Србац“, број 10/12 и 1/13), 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 

13.04.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању у закуп канцеларије на другом спрату 

зграде „Ватрогасни дом“ 

Србац Општинском одбору Савеза независних 

социјалдемократа СНСД – Милорад 

Додик, Србац 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац даје у 

закуп Општинском одбору Савеза независних 

социјалдемократа СНСД – Милорад Додик, Србац, 

канцеларију површине 45,86 m2 (2 повезане 

канцеларије, 27,72 m2 и 18,14 m2), смјештену на 

другом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац, у Ул. 

11. Новембра 36, Србац, на парцели означеној као 

к.ч.н.бр. 695/2, ПЛ 131, К.О. Србац Мјесто, а што 

грунтовно одговара к.ч.ст.бр. 80/2, К.О. Србац, посјед 

и својина Општине Србац. 

 

Члан 2. 

 

Права и обавезе уговорних страна, трајање уговора о 

закупу, износ закупнине, и остали битни елементи, 

дефинисаће се уговором о закупу.  

 

Члан 3. 

 

Овлашћује се Начелник општине да са Општинским 

одбором Савеза независних социјалдемократа СНСД 

– Милорад Додик, Србац, закључи уговор о закупу 

канцеларије. 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-98/21 

Датум: 13.04.2021. 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 7. став 

3. Закона о социјалном становању Републике Српске 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 54/19), 

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), уз претходну 

сагласност Републичког секретаријата за расељена 

лица и миграције број 26.05/1-07-1024-26/19 од 

26.03.2021. године, Скупштина општине Србац на 

сједници одржаној дана 13.04.2021. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке o фонду стамбених јединица 

социјалног становања општине Србац 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци o фонду стамбених јединица социјалног 

становања општине Србац, број  01-022-65/20 од 

09.06.2020. године („Службени гласник општине 

Србац“, број 9/20), у члану 4. у ставу 1. додају се 

следеће алинеје: 

 

-стан број 1, спрат 1, улаз 2, двособан, површине 

76,94 m2, уписан у лист уложених уговора број 934, 

К.О. Србац Мјесто, изграђен на парцели к.ч.н.бр. 

695/47, ПЛ 1722, К.О. Србац Мјесто, 

 

-стан број 2, спрат 1, улаз 2, двособан, површине  

64,08 m2, уписан у лист уложених уговора број 935, 

К.О. Србац Мјесто, изграђен на парцели к.ч.н.бр. 

695/47, ПЛ 1722, К.О. Србац Мјесто, 

 

-стан број 3, спрат 2, улаз 2, једнособан, површине 

52,58 m2, уписан у лист уложених уговора број 936, 

К.О. Србац Мјесто, изграђен на парцели к.ч.н.бр. 

695/47, ПЛ 1722, К.О. Србац Мјесто, 

 

-стан број 4, спрат 2, улаз 2, једнособан, површине 

49,33 m2, уписан у лист уложених уговора број 937, 

К.О. Србац Мјесто, изграђен на парцели к.ч.н.бр. 

695/47, ПЛ 1722, К.О. Србац Мјесто, 

 

-стан број 5, спрат 2, улаз 2, једнособан, површине 

37,13 m2, уписан у лист уложених уговора број 938, 

К.О. Србац Мјесто, изграђен на парцели к.ч.н.бр. 

695/47, ПЛ 1722, К.О. Србац Мјесто. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-99/21 

Датум: 13.04.2021. 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) и 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 

13.04.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању у закуп грађевинског земљишта на 

локацији „Спортска дворана“ у Српцу правном 

лицу „3 Д Извор“ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац даје у 

закуп грађевинско земљиште на локацији „Спортска 

дворана“ у Српцу правном лицу „3 Д Извор“ д.о.о. 

Србац, Улица 11. Новембар бб, Србац, у површини 

од 360 m2, на дијелу земљишта означеног са к.ч.н.бр. 

359/2, уписаном у ПЛ 131, К.О. Србац Мјесто, посјед 

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

к.ч.ст.бр. 259/1 и 259/3, зк.ул.бр. 1218, К.О. Инађол, 

својина Општина Србац са 1/1 дијела, у сврху 

изградње привременог објекта аутоматске праоне 

возила са пратећим садржајима, на период од пет (5) 

година, за мјесечни износ закупнине 180 КМ, уз грејс 

период од шест (6)  мјесеци. 

 

Члан 2. 

 

Овлашћује се Начелник општине да са правним 

лицем „3 Д Извор“ д.о.о. Србац закључи уговор о 

закупу грађевинског земљишта из члана 1. Одлуке, 

којим ће се прецизирати права и обавезе уговорних 

страна, трајање уговора о закупу и остали битни 

елементи. 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-100/21 

Датум: 13.04.2021. 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 
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Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 

107/19), члана 4. и 5. став 2. 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 13.04.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у К.О. Расавац 

 

Члан 1. 

Продаје се неизграђено грађевинско земљиште 

Општине Србац у К.О. Расавац путем усменог јавног 

надметања – лицитације, за изградњу стамбеног 

објекта, означено са:  

 

-к.ч.н.бр. 517/76, Ракоштак, њива 5. класе, површине 

620 m2, уписана у ПЛ 25, К.О. Расавац, посјед 

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

књизи одговара к.ч.ст.бр. 492/76, Подкућница, 

ораница, површине 620 m2, уписана у зк.ул.бр. 160, 

К.О. Инађол, својина Држава Република Српска са 

1/1 дијела, право кориштења Општина Србац са 1/1 

дијела,   по почетној цијени од 2,50 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: 01-022-101/21 

Датум: 13.04.2021. 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 

13.04.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о исправци грешке у Рјешењу о додјели 

неизграђеног грађевинског 

земљишта државне својине ради грађења без 

накнаде 

 

1.Исправља се грешка у Рјешењу о додјели 

неизграђеног грађевинског земљишта државне 

својине ради грађења без накнаде, број 40/1-475-38/98 

од 27.08.1998. године, у тачки 1. диспозитива, којим 

се Митраковић Браниславу из Бардаче додјељује 

неизграђено грађевинско земљиште државне својине 

на кориштење без накнаде ради грађења пословних 

објеката, тако што умјесто текста: 

 

-„к.ч.н.бр. 696/8, Бара ливада 4. кл. од 52 m2, ПЛ 131, 

К.О. Србац мј. посјед СО-е Србац са 1/1 дијела, а 

одговара к.ч.ст.бр. 80/25 ораница „Гумина“ од 52 м2, 

з.к.ул. 491, К.О. Србац, власник ОНИ, кориштење 

СО-е Србац са 1/1 дијела“, 

 

треба да стоји:  

-„696/10, Бара ливада 4. кл. од 52 m2, ПЛ 1747, К.О. 

Србац Мјесто, посјед Митраковић (Милана) 

Бранислав са 1/1 дијела, а одговара к.ч.ст.бр. 80/28, 

Гумина, ораница, површине 52 m2, з.к.ул. 212, К.О. 

Србац, власник ОНИ, кориштење СО-е Србац са 1/1 

дијела. 

 

2.Исправка грешке производи правно дејство од дана 

од којег производи правно дејство рјешење које се 

исправља. 

 

3.У осталом дијелу рјешење број 40/1-475-38/98 од 

27.08.1998. године остаје непромијењено. 

 

4.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Извршни одбор Скупштине општине Србац је на 

сједници одржаној дана 27.08.1998. године       донио 

Рјешење о додјели неизграђеног грађевинског 

земљишта државне својине ради грађења без накнаде 

број 40/1-475-38/98 од 27.08.1998. године, којим је 

Митраковић Браниславу из Бардаче додијељено 
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неизграђено грађевинско земљиште државне својине 

на кориштење ради грађења пословних објеката без 

накнаде, а означено као к.ч.н.бр. 696/8, Бара ливада 4. 

кл. од 52 m2, ПЛ 131, К.О. Србац мј. посјед СО-е 

Србац са 1/1 дијела, а одговара к.ч.ст.бр. 80/25 

ораница „Гумина“ од 52 м2, з.к.ул. 491, К.О. Србац, 

власник ОНИ, кориштење СО-е Србац са 1/1 дијела. 

Од стране Скупштине општине Србац донесен је 

Закључак о исправци грешке у Рјешењу о додјели 

неизграђеног грађевинског земљишта државне 

својине ради грађења без накнаде број 40/1-475-38/98 

од 27.08.1998. године, број 01-022-407/13 од 

18.12.2013. године („Службени гласник општине 

Србац“, број 18/13), којим се врши исправка грешке у 

погледу броја честице по катастру и по земљишној 

књизи, односно да умјесто к.ч.н.бр. 696/8, Бара 

ливада 4. кл. од 52 m2, ПЛ 131, К.О. Србац мј. посјед 

СО-е Србац са 1/1 дијела, а одговара к.ч.ст.бр. 80/25 

ораница „Гумина“ од 50 м2, з.к.ул. 491, К.О. Србац, 

власник ОНИ, кориштење СО-е Србац са 1/1 дијела, 

треба да стоји к.ч.н.бр. 696/10, Бара ливада 4. кл. од 

50 m2, ПЛ 1747, К.О. Србац Мјесто, посјед СО-е 

Србац са 1/1 дијела, а одговара к.ч.ст.бр. 80/28 

ораница „Гумина“ од 50 m2, з.к.ул. 212, К.О. Србац, 

власник ОНИ, кориштење СО-е Србац са 1/1 дијела. 

У катастарском операту Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручне јединице Србац, извршена је промјена 

посједника са Општине Србац на Митраковић 

(Милана) Бранислава, на к.ч.н.бр. 696/10, Бара ливада 

4. кл. од 52 m2, ПЛ 1747, К.О. Србац Мјесто. 

Накнадно се утврдило да је предметно рјешење 

непроводиво у земљишнокњижном операту из 

разлога јер парцели по катастру број 696/10, Бара 

ливада 4. кл. од 52 m2, ПЛ 1747, К.О. Србац Мјесто, 

посјед Митраковић (Милана) Бранислав са 1/1 дијела, 

по земљишнокњижном стању одговара парцела број 

80/28, Гумина, ораница, површине 52 m2, з.к.ул. 212, 

К.О. Србац, власник ОНИ, кориштење СО-е Србац са 

1/1 дијела. 

 

Поука о правном лијеку 

Против овог закључка дозвољено је покретање 

управног спора подношењем тужбе Окружном суду у 

Бањој Луци у року од 30 дана од дана пријема овог 

закључка. 

 

Број: 01-013-71/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16 и 36/19) и члана 90. Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац", број 

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

одржаној дана 13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за 

жалбе 

 

1. Разрјешавају се дужности предсједник и чланови 

Одбора за жалбе Скупштине општине Србац: 

 

1. Љубомир Сандић, дипломирани правник, пред-

сједник 

2. Милорад Којић, дипломирани правник, члан и 

3. Јадранка Брканлић, дипломирани правник, члан.  

 

са даном 13.04.2021. године, због истека времена на 

који су именовани.  

 

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 

 

Одбор за жалбе је именован Рјешењем Скупштине 

општине Србац број: 01-111-78/17 од 29.3.2017. 

године („Службени гласник општине Србац“, број 

3/17) на период од четири године.  

 

Како je објављен Јавни конкурс за избор и именовање 

предсједника и чланова Одбора за жалбе, те окончана 

изборна процедура у вези са поступком именовања 

Одбора за жалбе  потребно je донијети Рјешење о 

разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе.  

 

Koмисија за избор и именовања на сједници одржаној 

31.3.2021. године утврдила je приједлог Рјешења о 

разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе. 

 

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: 01-111-104/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 155. став 1. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 

број 97/16), члана 39. став 2. тачка 23. и члана 82. 

став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 37. став 2. тачка 24, члана 60. став 2. и члана 
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90. Статута општине Србац ("Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

13.04.2021. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању предсједника и чланова Одбора за 

жалбе 
 

1. За предсједника и чланове Одбора за жалбе 

именују се:  

- Љиљана Лазић, дипломирани правник, предсједник,  

- Дејан Андрић, дипломирани правник, члан и  

- Виктор Нуждић, дипломирани правник, члан 

 

са 13.04.2021. године, на период од четири године.  

 

2. Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају 

статус службеника и намјештеника у општинској 

управи.  

 

3. Висина накнаде за рад предсједника и чланова 

Одбора за жалбе утврђује се одлуком скупштине.  

 

4. 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 

Јавни конкурс за избор и именовање предсједника и 

чланова Одбора за жалбе је објављен у дневном 

листу „Глас Српске“ 10.2.2021. године и Службеном 

гласнику Републике Српске број: 14/21 од 19.2.2021. 

године. 

Комисија за избор Одбора за жалбе је именована 

Рјешењем Скупштине општине ("Службени гласник 

општине Србац", број: 1/21) од 26.1.2021. године.  

Комисија је након спроведене процедуре у скаду са 

одредбом члана 155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 

број 97/16) утврдила Ранг листу кандидата и исту 

доставила предсједнику Скупштине општине.  

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 31.3.2021. године утврдила приједлог 

Рјешење о именовању предсједника и чланова 

Одбора за жалбе.  

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: 01-111-105/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске"’, број: 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и члана 52. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16), члана 37. став 2. 

тачка 23. и члана 90. Статута општине Србац 

("Службени гласник општине Србац", број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Слађане Шкрбић дужности 

вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Србац 

 

1. Слађана Шкрбић, дипломирани правник, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Србац са даном 13.04.2021. 

године, због истека времена на које је именована.  

 

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 

 

Рјешењем Скупштине општине Србац број: 01-111-

156/20 од 29.12.2020. године („Службени гласник 

општине Србац“, број 18/20) Слађана Шкрбић 

именована је за вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Србац до окончања поступка 

јавне конкуренције, а најдуже на период од 90 дана.  

Како je објављен Јавни конкурс за попуну радног 

мјеста секретара Скупштине општине Србац, те 

окончана процедура у вези са поступком именовања 

секретара потребно je донијети Рјешење о 

разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине 

општине.  

Koмисија за избор и именовања на сједници одржаној 

31.3.2021. године утврдила je приједлог Рјешења о 

разрјешењу. 

На основу члана 50. став 1. и члана 52. став 3. тачка 1. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе, одлучено је 

као у диспозитиву рјешења.  

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе Општине Србац, на основу члана 56. став 3. 

Закона о службеницима и намјештеницима, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења.  

 

Број: 01-111-89/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 37. став 2. 

тачка 23. и члана 90. Статута општине Србац 

("Службени гласник општине Србац", број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Душкa Митрићa дужности вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу 
 

1. Душко Митрић, дипломирани економиста из 

Српца, разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу са даном 13.04. 

2021. године, због истека времена на које је 

именован.  

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 

Рјешењем Скупштине општине Србац број: 01-111-

157/20 од 29.12.2020. („Службени гласник општине 

Србац“, број 18/20), Душко Митрић именован је за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу 

управу до окончања поступка јавне конкуренције, а 

најдуже на период од 90 дана. 

Како je објављен Јавни конкурс за попуну радног 

мјеста начелника Одјељења за општу управу, те 

окончана процедура у вези са поступком именовања 

начелника одјељења, потребно je донијети Рјешење о 

разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу.  

Начелник општине утврдио je приједлог Рјешења о 

разрјешењу, на основу члана 59. став 1. тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи. 

На основу утврђеног приједлога, који је прихватила 

Комисија за избор и именовања на сједници одржаној 

31.3.2021. године, као и члана 50. став 1. и члана 55. 

став 3. тачка 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе, одлучено је као у диспозитиву рјешења.  

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе Општине Србац, на основу члана 56. став 3. 

Закона о службеницима и намјештеницима, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења.  

 

Број: 01-111-90/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 37. став 2. 

тачка 23. и члана 90. Статута општине Србац 

("Службени гласник општине Србац", број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Маркa Михољчићa дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности 
 

1. Марко Михољчић, дипломирани инжењер 

грађевинарства из Српца, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности са даном 

13.04.2021. године, због истека времена на које је 

именован.  

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 
 

Рјешењем Скупштине општине Србац број: 01-111-

158/20 од 29.12.2020. године („Службени гласник 

општине Србац“, број 18/20), Марко Михољчић 

именован је за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене 

дјелатности до окончања поступка јавне 

конкуренције, а најдуже за период од 90 дана.  

 

Како je објављен Јавни конкурс за попуну радног 

мјеста начелника Одјељења за привреду 

пољопривреду и друштвене дјелатности, те окончана 

процедура у вези са поступком именовања начелника 

одјељења, потребно je донијети Рјешење о 

разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 

за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.  

Начелник општине утврдио je приједлог Рјешења o 

разрјешењу, на основу члана 59. став 1. тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи.  

 

На основу утврђеног приједлога, који је прихватила 

Комисија за избор и именовања не сједници одржаној 

31.3.2021. године, као и члана 50. став 1. и члана 55. 

став 3. тачка 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе, одлучено је као у диспозитиву рјешења.  

 

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе Општине Србац, на основу члана 56. став 3. 
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Закона о службеницима и намјештеницима, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења.  

 

Број: 01-111-91/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 37. став 2. 

тачка 23. и члана 90. Статута општине Србац 

("Службени гласник општине Србац", број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Дариа Кресојевића дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности 
 

1. Дарио Кресојевић, дипломирани инжењер 

пољопривреде из Српца, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности са даном 13.04.2021. године, због истека 

времена на које је именован.  

 

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 
 

Рјешењем Скупштине општине Србац број: 01-111-

159/20 од 29.12.2020. године („Службени гласник 

општине Србац“, број 18/20), Дарио Кресојевић 

именован је за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности до окончања поступка јавне 

конкуренције, а најдуже на период од 90 дана. 

Како je објављен Јавни конкурс за попуну радног 

мјеста начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности, те окончана 

процедура у вези са поступком именовања начелника 

одјељења, потребно je донијети Рјешење о 

разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности.  

Начелник општине утврдио je приједлог Рјешења о 

разрјешењу, на основу члана 59. став 1. тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи.  

На основу утврђеног приједлога, који је прихватила 

Комисија за избор и именовања на јседници одржаној 

31.3.2021. године, као и члана 50. став 1. и члана 55. 

став 3. тачка 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе, одлучено је као у диспозитиву рјешења.  

 

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе Општине Србац, на основу члана 56. став 3. 

Закона о службеницима и намјештен-ицима, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења.  

 

Број: 01-111-92/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 37. став 2. 

тачка 23. и члана 90. Статута општине Србац 

("Службени гласник општине Србац", број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Златка Звиздало дужности вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије 
 

1. Златко Звиздало, дипломирани економиста из 

Српца, разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије са даном 

13.04.2021. године, због истека времена на које је 

именован.  

 

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 
 

Рјешењем Скупштине општине Србац број: 01-111-

160/20 од 29.12.2020. године („Службени гласник 

општине Србац“, број 18/20), Златко Звиздало 

именован је за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије до окончања поступка јавне 

конкуренције, а најдуже на период од 90 дана. 
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Како je објављен Јавни конкурс за попуну радног 

мјеста начелника Одјељења за финансије, те 

окончана процедура у вези са поступком именовања 

начелника oдјељења, потребно je донијети Рјешење о 

разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 

за финансије.  

 

Начелник општине утврдио je приједлог Рјешења о 

разрјешењу, на основу члана 59. став 1. тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи.  

 

На основу утврђеног приједлога, који је прихватила 

Комисија за избор и именовања на сједници одржаној 

31.3.2021. године, као и члана 50. став 1. и члана 55. 

став 3. тачка 1. Закона о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне самоуправе, 

одлучено је као у диспозитиву рјешења.  

 

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе Општине Србац, на основу члана 56. став 3. 

Закона о службеницима и намјештеницима, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-93/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 37. став 2. 

тачка 23. и члана 90. Статута општине Србац 

("Службени гласник општине Србац", број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Ненадa Билановићa дужности 

вршиоца дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове 
 

1. Ненад Билановић, дипломирани економиста из 

Српца, разрјешава се дужности вршиоца дужности 

начелника Одјељења за инспекцијске послове са 

даном 13.04.2021. године, због истека времена на које 

је именован.  

 

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 
 

Рјешењем Скупштине општине Србац број: 01-111-

161/20 од 29.12.2020. године („Службени гласник 

општине Србац“, број 18/20), Ненад Билановић 

именован je за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове до окончања 

поступка јавне конкуренције, а најдуже на период од 

90 дана.  

 

Како je објављен Јавни конкурс за попуну радног 

мјеста начелника Одјељења за инспекцијске послове, 

те окончана процедура у вези са поступком 

именовања начелника одјељења, потребно je 

донијети Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за инспекцијске послове.  

Начелник општине утврдио je приједлог Рјешења o 

разрјешењу, на основу члана 59. став 1. тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи.  

 

На основу утврђеног приједлога, који је прихватила 

Комисија за избор и именовања на сједници одржаној 

31.3.2021. године, као и члана 50. став 1. и члана 55. 

став 3. тачка 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе, одлучено као у диспозитиву рјешења.  

 

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе Општине Србац, на основу члана 56. став 3. 

Закона о службеницима и намјештеницима, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења.  

 

Број: 01-111-94/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и 2. и члана 52. став 1. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 

број 97/16), члана 37. став 2. тачка 23, члана 56. став 

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

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

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

дана 13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору и именовању Срђана Бркића за 

секретара Скупштине општине Србац 
 

1. Срђан Бркић, дипломирани правник – 240 ECTS, 

бира се и именује за секретара Скупштине општине 
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Србац са 13.04.2021. године, на вријеме трајања 

мандата Скупштине општине.  

 

2. Секретар Скупштине општине je службеник 

Општинске управе и на радно-правни статус се 

примјењују прописи који се односе на службенике 

општинске управе, а утврдиће се посебним Рјешењем 

начелника општине.  

 

3. 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 

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

26.1.2021. године донијела је Одлуку о расписивању 

Јавног конкурса за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Србац и Рјешење о именовању 

комисије за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/21). 

Јавни конкурс за избор и именовање секретара 

Скупштине општине објављен је у дневном листу 

"Глас Српске" 10.2.2021. године и у "Службеном 

гласнику Републике Српске" број 14/21 од 19.2.2021. 

године, а рок за подношење пријава истекао је 

8.3.2021. године, на који се пријавио именовани, 

једини пријављени кандидат.  

 

Комисија за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Србац је спровела поступак по Јавном 

конкурсу, утврдила да именовани испуњава опште и 

посебне услове за избор и именовање, обавила 

интервју, те Записник о предузетим радњама у току 

изборног поступка са Ранг листом и приједлогом за 

избор Срђана Бркића за секретара Скупштине 

општине Србац дана 19.3.2021. године доставила 

предсједнику Скупштине општине, а након тога и 

Комисији за избор и именовања Скупштине општине, 

као предлагачу рјешења о именовању секретара 

Скупштине општине. 

 

Комисија за избор и именовања Скупштине општине 

је на сједници одржаној 31.3.2021. године, утврдила 

приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже 

Скупштини општине доношење истог.  

 

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе општине Србац у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-95/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и 2. и члана 55. став 1. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 

број 97/16), члана 37. став 2. тачка 23. и члана 90. 

Статута општине Србац ("Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана13.04.2021. 

године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору и именовању Душкa Митрићa за 

начелника Одјељења за општу управу 
 

1. Душко Митрић, дипломирани економиста - 240 

ECTS из Српца, бира се и именује за начелника 

Одјељења за општу управу са даном 13.04.2021. 

године, на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине.  

 

2. Начелник одјељења je службеник Општинске 

управе и на радно-правни статус се примјењују 

прописи који се односе на службенике општинске 

управе, а утврдиће се посебним рјешењем Начелника 

општине.  

 

3. 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 

 

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

26.1.2021. године донијела је Одлуку о расписивању 

Јавног конкурса за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 1/21). 

 

Јавни конкурс за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе општине Србац 

објављен је у дневном листу "Глас Српске" 10.2.2021. 

године и у "Службеном гласнику Републике 

Српске"број 14/21 од 19.2.2021. године, а рок за 

подношење пријава истекао је 8.3.2021. године, на 

који се за начелника Одјељења за општу управу 

пријавио именовани, једини пријављени кандидат.  

Начелник општине именовао је Комисију за избор 

начелника одјељења Општинске управе општине 

Србац рјешењем број: 02-111-59/21 од 11.3.2021. 

године, која је спровела поступак по Јавном 

конкурсу, утврдила да именовани испуњава опште и 

посебне услове за избор и именовање, обавила 

интервју са кандидатом, те Записник о предузетим 

радњама у току изборног поступка са Ранг листом и 

приједлогом за избор Душка Митрића за начелника 

Одјељења за општу управу дана 19.3.2021. године 
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доставила Начелнику општине, као предлагачу 

рјешења о именовању начелника одјељења.  

 

Начелник општине утврдио je приједлог Рјешења на 

основу члана 59. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи.  

 

На основу утврђеног приједлога, који је прихватила 

Комисија за избор и именовања, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења.  

 

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе општине Србац у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-96/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и 2. и члана 55. став 1. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 

број 97/16), члана 37. став 2. тачка 23. и члана 90. 

Статута општине Србац ("Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору и именовању Маркa Михољчићa за 

начелника Одјељења за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 
 

1. Марко Михољчић, дипломирани инжењер 

грађевинарства из Српца, бира се и именује за 

начелника Одјељења за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности са даном 13.04. 2021. године, 

на вријеме трајања мандата Скупштине општине.  

 

2. Начелник одјељења je службеник Општинске 

управе и на радно-правни статус се примјењују 

прописи који се односе на службенике општинске 

управе, а утврдиће се посебним рјешењем Начелника 

општине.  

 

3. 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 

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

26.1.2021. године донијела је Одлуку о расписивању 

Јавног конкурса за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 1/21). 

 

Јавни конкурс за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе општине Србац 

објављен је у дневном листу "Глас Српске" 10.2.2021. 

године и у "Службеном гласнику Републике 

Српске"број 14/21 од 19.2.2021. године, а рок за 

подношење пријава истекао је 8.3.2021. године, на 

који се за начелника Одјељења за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности пријавио 

именовани, једини пријављени кандидат.  

 

Начелник општине именовао је Комисију за избор 

начелника одјељења Општинске управе општине 

Србац рјешењем број: 02-111-59/21 од 11.3.2021. 

године, која је спровела поступак по Јавном 

конкурсу, утврдила да именовани испуњава опште и 

посебне услове за избор и именовање, обавила 

интервју са кандидатом, те Записник о предузетим 

радњама у току изборног поступка са Ранг листом и 

приједлогом за избор Марка Михољчића за 

начелника Одјељења за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности дана 19.3.2021. године 

доставила Начелнику општине, као предлагачу 

рјешења о именовању начелника одјељења.  

 

Начелник општине утврдио je приједлог Рјешења на 

основу члана 59. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи.  

 

На основу утврђеног приједлога, који је прихватила 

Комисија за избор и именовања, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења.  

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе општине Србац у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-97/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и 2. и члана 55. став 1. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 

број 97/16), члана 37. став 2. тачка 23. и члана 90. 

Статута општине Србац ("Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

13.04.2021. године, донијела је  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору и именовању Дариа Кресојевића за 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности 
 

1. Дарио Кресојевић, дипломирани инжењер 

пољопривреде из Српца, бира се и именује за 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности са даном 13.04.             

2021. године, на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине.  

 

2. Начелник одјељења je службеник Општинске 

управе и на радно-правни статус се примјењују 

прописи који се односе на службенике општинске 

управе, а утврдиће се посебним рјешењем Начелника 

општине.  

 

3. 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 

 

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

26.1.2021. године донијела је Одлуку о расписивању 

Јавног конкурса за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 1/21). 

Јавни конкурс за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе општине Србац 

објављен је у дневном листу "Глас Српске" 10.2.2021. 

године и у "Службеном гласнику Републике 

Српске"број 14/21 од 19.2.2021. године, а рок за 

подношење пријава истекао је 8.3.2021. године, на 

који се за начелника Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне дјелатности пријавио 

именовани, једини пријављени кандидат.  

Начелник општине именовао је Комисију за избор 

начелника одјељења Општинске управе општине 

Србац рјешењем број: 02-111-59/21 од 11.3.2021. 

године, која је спровела поступак по Јавном 

конкурсу, утврдила да именовани испуњава опште и 

посебне услове за избор и именовање, обавила 

интервју са кандидатом, те Записник о предузетим 

радњама у току изборног поступка са Ранг листом и 

приједлогом за избор Дариа Кресојевића за 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности дана 19.3.2021. 

године доставила Начелнику општине, као 

предлагачу рјешења о именовању начелника 

одјељења.  

 

Начелник општине утврдио je приједлог Рјешења на 

основу члана 59. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи.  

 

На основу утврђеног приједлога, који је прихватила 

Комисија за избор и именовања, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења.  

 

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе општине Србац у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-98/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 50. 

став 1. и 2. и члана 55. став 1. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", 

број 97/16), члана 37. став 2. тачка 23. и члана 90. 

Статута општине Србац ("Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору и именовању Зорице Поповић за 

начелника Одјељења за финансије 
 

1. Зорица Поповић, дипломирани економиста - 240 

ECTS из Српца, бира се и именује за начелника 

Одјељења за финансије са даном 13.04.2021. године, 

на вријеме трајања мандата Скупштине општине.  

 

2. Начелник одјељења je службеник Општинске 

управе и на радно-правни статус се примјењују 

прописи који се односе на службенике општинске 

управе, а утврдиће се посебним рјешењем Начелника 

општине.  

 

3. 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 

 

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

26.1.2021. године донијела је Одлуку о расписивању 

Јавног конкурса за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 1/21). 

 

Јавни конкурс за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе општине Србац 

објављен је у дневном листу "Глас Српске" 10.2.2021. 

године и у "Службеном гласнику Републике 

Српске"број 14/21 од 19.2.2021. године, а рок за 

подношење пријава истекао је 8.3.2021. године, на 
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који се за начелника Одјељења за финансије 

пријавила именована, једини пријављени кандидат.  

 

Начелник општине именовао је Комисију за избор 

начелника одјељења Општинске управе општине 

Србац рјешењем број: 02-111-59/21 од 11.3.2021. 

године, која је спровела поступак по Јавном 

конкурсу, утврдила да именовани испуњава опште и 

посебне услове за избор и именовање, обавила 

интервју са кандидатом, те Записник о предузетим 

радњама у току изборног поступка са Ранг листом и 

приједлогом за избор Зорице Поповић за начелника 

Одјељења за финансије дана 19.3.2021. године 

доставила Начелнику општине, као предлагачу 

рјешења о именовању начелника одјељења.  

 

Начелник општине утврдио je приједлог Рјешења на 

основу члана 59. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи.  

 

На основу утврђеног приједлога, који је прихватила 

Комисија за избор и именовања, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења.  

 

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе општине Србац у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-99/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 50. став 1. и 2. и члана 55. став 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16), члана 37. став 2. 

тачка 23. и члана 90. Статута општине Србац 

("Службени гласник општине Србац", број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 13.04.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору и именовању Ненадa Билановићa за 

начелника Одјељења за инспекцијске послове 
 

1. Ненад Билановић, дипломирани економиста из 

Српца, бира се и именује за начелника Одјељења за 

инспекцијске послове са даном 13.04.2021. године, на 

вријеме трајања мандата Скупштине општине.  

 

2. Начелник одјељења je службеник Општинске 

управе и на радно-правни статус се примјењују 

прописи који се односе на службенике општинске 

управе, а утврдиће се посебним рјешењем Начелника 

општине.  

 

3. 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 

 

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

26.1.2021. године донијела је Одлуку о расписивању 

Јавног конкурса за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 1/21). 

 

Јавни конкурс за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе општине Србац 

објављен је у дневном листу "Глас Српске" 10.2.2021. 

године и у "Службеном гласнику Републике 

Српске"број 14/21 од 19.2.2021. године, а рок за 

подношење пријава истекао је 8.3.2021. године, на 

који се за начелника Одјељења за инспекцијске 

послове пријавио именовани, једини пријављени 

кандидат.  

 

Начелник општине именовао је Комисију за избор 

начелника одјељења Општинске управе општине 

Србац рјешењем број: 02-111-59/21 од 11.3.2021. 

године, која је спровела поступак по Јавном 

конкурсу, утврдила да именовани испуњава опште и 

посебне услове за избор и именовање, обавила 

интервју са кандидатом, те Записник о предузетим 

радњама у току изборног поступка са Ранг листом и 

приједлогом за избор Ненада Билановића за 

начелника Одјељења за инспекцијске послове дана 

19.3.2021. године доставила Начелнику општине, као 

предлагачу рјешења о именовању начелника 

одјељења.  

 

Начелник општине утврдио je приједлог Рјешења на 

основу члана 59. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи.  

 

На основу утврђеног приједлога, који је прихватила 

Комисија за избор и именовања, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења.  

 

Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору 

за жалбе општине Србац у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-100/21 

Датум: 13.04.2021. 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. и 

90. Статута општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној 13.04.2021. 

године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор 

директора Јавне установе Центар за културу и 

спорт Србац 

 

1. У Рјешењу о измјени Рјешења о именовању 

Комисије за избор директора Јавне установе Центар 

за културу и спорт Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 13/20) у тачки I под 2. умјесто 

„Срђан Бркић“ треба да стоји „Драгана Стојић“.  

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

 

Број: 01-111-101/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Србац ("Службени гласник општине Србац " број: 

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

став (1) Пословника о раду Скупштине општине 

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

и 4/18) Скупштина општине Србац на 5. сједници 

одржаној 13.03.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Славице Дабић, предсједника 

Одбора за здравље Скупштине општине Србац 

 

1. Славица Дабић, разрјешава се дужности  

предсједника Одбора за здравље Скупштине општине 

Србац, због подношења оставке.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Србац".  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Славица Дабић, поднијела је оставку на дужност  

предсједника Одбора за здравље Скупштине општине 

Србац због немогућности обављања ове дужности, те 

је именовану из тог разлога потребно разрјешити 

дужности  предсједника Одбора за здравље.  

 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној дана 31.03.2021. године уважила оставку и 

предлаже Скупштини општине да исту усвоји. 

 

Скупштина је са 24 гласа уважила оставку, те је 

одлучено као у диспозитиву рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор, подношењем тужбе 

Окружном суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 

достављања Рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка.  

 

Број: 01-111-102/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Србац ("Службени гласник општине Србац " број: 

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

Скупштине општине Србац ("Службени гласник 

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

општине Србац на 5. сједници одржаној 13.04.2021. 

године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању предсједника Одбора за здравље 

Скупштине општине Србац 

 

1. Мирко Стојић, одборник политичког субјекта 

СНСД  именује за предсједника Одбора за здравље 

Скупштине општине Србац на вријеме трајања 

мандата Скупштине општине Србац.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Србац".  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мјесто предсједника Одбора за здравље остало је 

упражњено због подношења оставке од стране 

Славице Дабић. Уважавајући страначку заступљеност 

и приједлог Клуба одборника политичког субјекта 

СНСД, Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 31.03.2021. године утврдила приједлог 

рјешења да се за предједника Одбора за здравље 
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именује одборник Мирко Стојић испред политичког 

субјекта СНСД.  

 

Скупштина општине је са 23 гласа уважила приједлог 

утврђен од Комисије за избор и именовања, те је 

одлучено као у диспозитиву рјешења. 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор, подношењем тужбе 

Окружном суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 

достављања Рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка.  

 

Број: 01-111-103/21 

Датум: 13.04.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Јавног предузећа 

„Радио Србац“ Србац за 2020. годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавног предузећа „Радио 

Србац“ Србац за 2020. годину, уз следеће  

 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Јавно предузеће „Радио Србац“ је у 2020. години 

забиљежило позитиван финансијски резултат у 

износу од 3.730,00 КМ. Овоме су допринијеле 

редовне дознаке гранта из буџета Општине Србац, те 

смањење финансијских обавеза из претходне године. 

2. Поред свега поменутог Јавно предузеће „Радио 

Србац“ је у цијелости реализовало планиране 

програмске задатке у складу са својим програмом 

рада за 2020. годину. Емитовано је преко 1500 емисија 

вијести, 260 емисија дневних новости и по 52 

недељне емисије. Најважнији садржаји су дис-

трибуирани и другим електронским и штампаним 

медијима у Републици Српској и Федерацији Босне и 

Херцеговине. 

 

Број: 01-013-26/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Јавне установе Центар за културу и 

спорт Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац за 2020. годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац за 2020. годину,  

уз следеће 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Обзиром на почетак пандемије вируса корона, 

већина планираних активности ове установе је 

отказана и прекинута. Прекид активности је 

искориштен за неопходне радове на објекту. 

Извршена је реконструкција водоводне мреже око и у 

објекту, те замјена дотрајале електроинсталације. 

2. У финансијском дијелу је видљиво да су све 

расходовне ставке буџета смањене у односу на план 

те да су мање обавезе у односу на исти период 

прошле године. 

 

Број: 01-013-27/21   

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Јавне установе Народна 

библиотека Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе 

Народна библиотека Србац за 2020. годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Народна 

библиотека Србац за 2020. годину,  

уз следеће 

МИШЉЕЊЕ 

1. Из анализе извјештаја Јавне установе Народна 

библиотека Србац за претходни период евидентно је 

да је пословање вођено у циљу унапређења рада и 

пословања а у складу са планом и програмом ове 

јавне установе за претходну годину.  

2. Током 2020. године Јавна установа Народна 

библиотека Србац је уз поштовање епидемиолошких 

мјера, промовисала више дјела писане ријечи. 

Посвећена је значајна пажња дјечијој читалачкој 

публици кроз бесплатна учлањења најбољим 
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разредима основних и средње школе, реализован 

избор за најбољи ликовни и литерарни рад ученика на 

тему 75 година побједе у другом свјетском рату као и 

рад са дјецом и младима на промоцији читања. 

Обзиром да је у извјештајном периоду дошло до 

проглашења пандемије, поједине активности нису 

биле реализоване због чега се додатно активирао рад 

преко друштвених мрежа.  

 

3. Финансијски дио извјештаја указује да су средства 

кориштена у складу са пословним приливима те у 

расходовним ставкама није било одступања. 

 

Број: 01-013-28/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за 2020. 

годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Србац за 2020. годину, уз 

следеће 

МИШЉЕЊЕ 

  

1. Дјечији вртић је и током протекле године пословао 

у врло тешким условима узрокованих пандемијом. 

Рад вртића је у неколико наврата био обустављен како 

би се спријечило ширење вируса и испоштовале све 

мјере кризног штаба о раду и условима пословања. За 

вријеме обуставе рада васпитачи су путем онлајн 

програма родитељима слали материјале за рад код 

куће. И поред свега наведеног, васпитачи су са нашим 

најмађим суграђанима успјели реализовати значајан 

број планираних активности. 

2. У финансијском дијелу достављеног извјештаја 

евидентно је смањење прихода, као и расхода у 

сегменту кориштења роба и услуга што је у складу са 

смањеним бројем дјеце и чињеници да вртић није 

радио два и по мјесеца.  

 

Број: 01-013-29/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Јавне установе Центар за 

социјални рад Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе 

Центар за социјални рад Србац за 2020. годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Центар за 

социјални рад Србац за 2020. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Реализација планираних активности у Јавној 

установи Центар за социјални рад Србац у 

извјештајном периоду се одвијала у условима 

пандемије вируса корона у складу са јавним 

овлаштењим Центра, као и законским прописима 

који регулишу област социјалне и дјечије заштите, 

породично правне заштите, старатељства и усвојења, 

кривично правне заштите малољетника, те пружана 

стручна подршка психолога и педагога. Центар 

располаже са стручним кадром који је неопходан за 

квалитетно пружање услуга својим корисницима. 

 

2. Финансијске обавезе наслеђене из ранијег периода 

су значајно отежавале рад Центра, али захваљујући 

додатном ангажовању руководства Центра и 

Општине Србац током 2020. године реализовано је 13 

исплата за новчане помоћи и додатак за његу и помоћ 

другог лица. За наредни период остаје обавеза 

изналажења могућности исплате заосталих наканада 

за четири мјесеца али у свему наведеном треба имати 

у виду стално повећање броја корисника социјалне 

заштите и смањени прилив средстава у буџет због 

пандемије вируса корона. 

 

Број: 01-013-30/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Јавне здравствене установе Дом 

здравља Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Јавне здравствене 

установе Дом здравља Србац за 2020. годину 
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Усваја се Извјештај о раду Јавне здравствене 

установе Дом здравља Србац за 2020. годину, уз 

следеће 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. У финансијском дијелу извјештаја видљиво је да су 

у цијелости исплаћене обавезе по питању плата, 

пореза, доприноса и кредита, те да је установа кроз 

читав извјештајни период била ликвидна и поред 

отежаних услова пословања узрокованих пандемијом 

корона вируса. 

 

2. Установа је остварила негативан финансијски 

резултат у износу од 43.189 КМ, који је ипак значајно 

мањи у односу на 2019. годину када је износио 

183.735 КМ. Усљед поменуте пандемије рад установе 

се обављао смањеним капацитетом те је дошло до 

пада свих прихода од основне дјелатности. 

 

3. Током борбе са вирусом корона дошао је до 

изражаја немјерљив значај јавног здравства који је 

поднио највећи терет пандемије како би друштво у 

цјелини могло функционисати и у таквим отежаним 

условима.  

 

Број: 01-013-31/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Јавне установе Агенција за развој 

малих и средњих предузећа општине Србац за 2020. 

годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе 

Агенција за развој малих и средњих предузећа 

општине Србац за 2020. годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Агенција 

за развој малих и средњих предузећа општине Србац  

за 2020. годину, уз следеће  

 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Током извјештајног периода агенција је пословала 

у оквирима буџетских планова те су све расходовне 

ставке остале у својим оквирима. Примјетан је пад 

извршења код осталих издатака што је резултат 

потписаног мораторија за плаћање репрограмираних 

обавеза према Пореској управи Републике Српске. 

 

2. Нагласак је стављен на сарадњу са привредницима 

општине Србац, физичким лицима у аплицирању за 

подстицаје од стране Завода за запошљавање 

Републике Српске као и на активностима на 

формирању удружења пољопривредника на подручју 

општине Србац, те истраживања тржишта за 

унапређење рада малих и средњих предузећа. 

 

3. Задужује се руководство Јавне установе Агенција 

за развој малих и средњих предузећа општине Србац 

да настави са мјерама за рационализацију пословања, 

као и да, изврши додатне напоре на обезбјеђењу 

средстава за реализацију развојних пројеката на 

подручју општине Србац. 

 

Број: 01-013-32/21  

Датум: 13.4.2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Јавне установе Туристичка 

организација општине Србац за 2020. годину, 

донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе 

Туристичка организација општине Србац за 2020. 

годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавне установе 

Туристичка организација општине Србац за 2020. 

годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Усљед пандемије која се током прошле године 

одразила на све дјелатности, највеће посљедице је 

трпио сектор туризма. Због забране окупљања, нису 

могле бити организоване многе манифестације а 

остали пројекти су знатно редуковани. Ипак, у 

таквим условима Туристичка организација општине 

Србац је дала свој допринос оснивању удружења 

жена, пропагандним активностима општине Србац у 

сарадњи са РТРС-ом као и представљању наше 

туристичке поонуде на Међународном сајму у 

Београду. 

 

2. Извјештај о раду је достављен са детаљно 

образложеним свим финансијским ставкама а 

евидентна је и значајно смањење расхода у односу на 

планиране. 
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3. Задужује се менаџмент ове установе да настави 

рационално располагати дедјељеним средствима, те 

да по основу јавних позива како министарства тако и 

других организација, покушава обезбиједити додатна 

финансијска средства којима ће реализаовати 

пројекте из области туризма. 

 

Број: 01-013-33/21  

Датум: 13.4.2021. године                                                                 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Борачке организације општине 

Србац за 2020. годину донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Борачке 

организације општине Србац за 2020. годину  

 

Усваја се Извјештај о раду Борачке организације 

општине Србац за 2020. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Борачка организација општине Србац је и поред 

отежаних услова рада узрокованих пандемијом 

вируса корона у извјештајном периоду у потпуности 

реализовала активности планиране програмом рада и 

финансијским планом. Посебно треба истаћи 

изражену бригу и напоре за побољшање социјалног и 

материјалног положаја својих чланова кроз 

реализацију програмских циљева, разних 

хуманитарних акција и успјешан рад Фонда 

солидарности. 

 

2. Борачка организација општине Србац је остварила 

добру сарадњу са другим организацијама и 

удружењима проистеклих из одбрамбено-отаџбинског 

рата и других ослободилачких ратова, општинском 

управом општине Србац, регионалним борачким 

организацијама, Борачком организацијом Републике 

Српске као и ресорним министарством у Влади 

Репубике Српске. Чланови Борачке организације су 

активно учествовали у раду Комисије за додјелу 

једнократних новчаниих помоћи породицама 

погинулих бораца, РВИ, демобилисаним борцима и 

ЦЖР као и Одбора за његовање традиција 

ослободилачких ратова на подручју општине Србац. 

 

3. Борачка организација је у назначеном периоду 

рационално трошила додјељена середстава из буџета 

Општине Србац, при чему су расходи мањи од 

остварених прихода што је резултирало позитивним 

финансијским резултатом и фискалном стабилношћу 

пословања. 

 

Број: 01-013-34/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Општинске организације породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

Републике Српске, Србац за 2020. годину донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Општинске 

организације породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила Републике Српске, 

Србац за 2020. годину  

 

Усваја се Извјештај о раду Општинске организације 

породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Републике Српске, Србац за 2020. годину, уз 

следеће 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Општинска организација породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила Републике 

Српске, Србац је у извјештајном периоду реализовала 

планиране статутарне и програмске активности које 

се првенствено односе на очување и побољшање 

стечених права, материјалног и социјалног статуса 

породица погинулих и несталих бораца, као и 

запошљавање дјеце погинулих бораца. Процес 

тражења несталих бораца Војске Републике Српске и 

цивила у одбрамбено-отаџбинском рату је у 

потпуном застоју и исти није посљедица нерада ове 

организације. Реализацију планираних активности 

успјешно је ускладила са прописаним мјерама 

заштите против вируса корона. 

 

2. Организација је остварила добру сарадњу са 

Општинском управом општине Србац, невладиним 

организацијама које заступају интересе борачких 

категорија,  ресорним министарством у Влади 

Републике Српске, Центром за истраживање рата, 

ратних злочина и тражења несталих Републике 

Српске, те активно учествовала у раду Одбора за 

обиљежавање значајних датума и догађаја на 

подручју општине Србац и комисије за додјелу 

једнокатних новчаних помоћи породицама погинулих 

бораца, РВИ, демобилисаним борцима и ЦЖР. 

 

3. Рад организације се одвијао у складу са 

финансијским планом и расположивим финансијским 
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средствима из буџета Општине Србац као и другим 

приходима оствареним из текућег пословања 

(рефундација личних доходака приправника, 

пројекти, помоћи и сл.) при чему су расходи били 

мањи од остварених прихода тако да је остварен 

позитиван финансијски резултат. 

 

Број: 01-013-35/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Удружења ратних војних инвалида 

општине Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Удружења 

ратних војних инвалида општине Србац за 2020. 

годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Удружења ратних војних 

инвалида општине Србац за 2020. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Удружење ратних војних инвалида општине Србац 

је у извјештајном периоду у условима пандемије 

вируса корона реализовало предвиђене програмске 

активности што се првенствено односи на пружање 

разних облика помоћи РВИ, лијечење и 

рехабилитацију, стамбено збрињавање, те пружање 

информација ради даљег унапређења материјалног 

положаја и социјалне сигурности РВИ.  

 

2. Удружење је остварило добру сарадњу са ресорним 

одјељењем у Општинској управи и Одбором за 

обиљежавање значајних датума и догађаја на 

подручју општине Србац. Такође је остварена 

коректна сарадња са удружењима на подручју 

општине која окупљају борачке категорије. 

 

Број: 01-013-36/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Савеза удружења бораца 

народноослободилачког рата за 2020. годину, 

донијела 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Савеза 

удружења бораца народноослободилачког рата за 

2020. годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Савеза удружења бораца 

народноослободилачког рата за 2020. годину, уз 

следеће 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Савез удружења бораца народноослободилачког 

рата је у извјештајном периоду реализовао 

предвиђене програмске активности, што се 

првенствено односи на очување историјских 

вриједности народноослободилачког рата и осталих 

ослободилачких ратова, очување споменика и спомен 

обиљежја, те пружање помоћи преживјелим борцима 

НОР-а. Многе активности су због пандемије вируса 

корона реализоване у смањеном обиму што је 

оправдано имајући у виду наређене мјере заштите од 

пандемије као и старосну структуру чланова 

организације. 

 

2. Удружење је остварило добру сарадњу са ресорним 

одјељењем у Општинској управи, Одбором за 

обиљежавање значајних датума и догађаја на 

подручју општине Србац, као и удружењима 

проистеклим из одбрамбено-ослободилачког рата. 

 

3. Додијељена грантовска средства су рационално и 

намјенски трошена, тако да је потрошња у складу са 

оствареним приходима и остварен је позитиван 

финансијски резултат. 

 

Број: 01-013-37/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Удружења родитеља и дјеце са 

посебним потребама „Извор“  Србац за 2020. годину, 

донијела 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Удружења 

родитеља и дјеце са посебним потребама „Извор“  

Србац за 2020. годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Удружења родитеља и 

дјеце са посебним потребама „Извор“  Србац  за 2020. 

годину, уз следеће 
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МИШЉЕЊЕ 

 

1. Удружење родитеља и дјеце са посебним потребама 

„Извор“  Србац је у извјештајном периоду реализо-

вало планиране активности, али у нешто мањем 

обиму због пандемије вируса корона. Посебно треба 

истаћи велике напоре руководства удружења у 

побољшању услова за боравак и социјализацију дјеце 

са посебним потребама као и за стварање услова за 

рад терапеута, логопеда и дефектолога, те осталих 

облика терапије у складу са здравственим стањем 

дјеце. 

 

2. Укупни расходи настали у раду удружења у 

назначеном периоду су мањи од остварених прихода, 

тако да је остварен позитиван фиансијски резултат. 

Одређене активности су финансиране путем донација 

које су у великој мјери садржајно употпуниле рад 

удружења. 

 

Број: 01-013-38/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
 

133 

 

Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. 

Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Удружења грађана 

Ц.Е.З.А.Р. Србац за 2020. годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Удружења грађана 

Ц.Е.З.А.Р. Србац за 2020. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Удружење грађана Ц.Е.З.А.Р. се током протекле 

године успјешно изборило са изазовима пандемије. 

Удружење је у мају 2020. године преузело улогу 

секретаријата Волонтерског савеза Републике 

Српске, чиме је наша општина постала сједиште ове 

републичке организације. У љетним мјесецима, уз 

поштовање свих препоручених мјера, успјешно су 

реализовали неколико зачајних манифестација 

битних за друштвени живот заједнице. Такође, 

покренуте су бројне активности са преко 160 

полазника, ипак усљед погоршања епидемиолошке 

ситуације и препорука кризног штаба, одлучено је да 

се паузира са појединим активностима. 

2. Из финансијског дијела извјештаја видљиво је да је 

пословање вршено у складу са планираним, односно 

реализованим приливима те да нема одступања у том 

погледу.     

 

Број: 01-013-39/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Удружења грађана Омладински 

савјет Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Удружења 

грађана Омладински савјет Србац за 2020. годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Удружења грађана 

Омладински савјет Србац за 2020. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ  

1. Удружење грађана Омладински савјет Србац  је 

током протекле године и поред пандемије узроковане 

вирусом корона успио реализовати уређење градског 

парка и дјечијег игралишта уз помоћ УГ Ц.Е.З.А.Р. У 

парку у Улици Вука Караџића је постављена расвјета, 

уређен терен за одбојку и обновљено кошаркашко 

игралиште. Други парк у Улици 11. Новембар је 

такође обновљен. Мноштво других активности 

планираних за протеклу годину није реализовано 

због познатих разлога. 

 

2. Из финансијског дијела извјештаја видљиво је да је 

пословање вршено у складу са планираним, односно 

реализованим приливима те да нема одступања у том 

погледу. 

 

Број: 01-013-40/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Општинске организације слијепих 

и слабовидих Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Општинске 

организације слијепих и слабовидих Србац за 

2020. годину 
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Усваја се Извјештај о раду Општинске организације 

слијепих и слабовидих Србац за 2021. годину, уз 

следеће  

МИШЉЕЊЕ  

1. У наративном дијелу извјештаја, евидентне су 

реализоване манифестације које су биле дозвољене у 

складу са епидемиолошким приликама као што су 

шаховско првенство и свечана академија „Бијели 

штап“. 

 

2. Највећи дио средстава се користи из Буџета 

општине Србац, а све активности су реализоване без 

прекорачења трошкова. 

 

3. У финансијском дијелу извјештаја види се да је ова 

организација и прошле године пословало позитивно, 

те да су сва додијељена средства искористили у рад и 

развој организације слијепих и слабовидих наше 

општине. 

Број: 01-013-41/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештајa о раду Српског просвјетног и културног 

друштва „Просвјета“ Србац за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Српског 

просвјетног и културног друштва „Просвјета“ 

Србац за 2020. годину  

 

Усваја се Извјештај о раду Српског просвјетног и 

културног друштва „Просвјета“ Србац за 2020. 

годину, уз следеће  

МИШЉЕЊЕ  

1. СПКД „Просвјета“ је значајан чинилац друштвеног 

живота наше општине и учествује у бројним 

културним активностим. Ипак, протекла година је 

обиљежена пандемијом корона усљед чега многе 

манифестације нису биле одржане. 

 

2. Из финансијског дијела извјештаја је видљиво да 

иако су приходи остварени у нешто већем обиму од 

планираних, у највећој мјери су искориштени за 

израду монографије.  

 

Број: 01-013-42/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Информације о раду и финансијском пословању 

Општинске организације Црвеног крста Србац за 

2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о раду и 

финансијском пословању Општинске 

организације Црвеног крста Србац за 2020. годину 

 

 

Усваја се Информација о раду и финансијском 

пословању Општинске организације Црвеног крста 

Србац  за 2020. годину, уз следеће  

 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Општинска организација Црвеног крста Србац је у 

извјештајном периоду и поред проблема у 

финансирању рада организације узрокованих 

пандемијом вируса корона успјела реализовати 

планиране активности изузев такмичења чије је 

одржавање одгођено одлуком Црвеног крста 

Републике Српске. Током трајања пандемије 

организација се активно укључила у пружање помоћи 

угроженим категоријалма становништва (лица 

старија од 65 година и болесна лица) путем 

евидентирања угрожених лица и достављања хране и 

лијекова истим, те подјелу хуманитарне помоћи и 

едукацију школске омладине о правилном 

коришћењу средстава за заштиту. 

 

2. Организација је остварила добру сарадњу са 

Општином Србац, Црвеним крстом Републике 

Српске, Јавном установом Центар за социјални рад 

Србац, Јавном установом Центар за културу и спорт 

Србац, Јавном здравственом установом „Дом 

здравља“ Србац, Јавним предузећем „Радио Србац“ 

као и другим физичким и правним лицима који су 

личним донацијама значајно помогли рад ове 

организације. 

 

3. Трошкови настали у редовном пословању 

организације су и поред горе наведених проблема 

били у складу са оствареним приходима, сходно 

финансијском плану за 2020. годину. 

 

Број: 01-013-43/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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138 

 

Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештаја о реализацији Програма рада Скупштине 

општине за 2020. годину и закључака Скупштине 

општине, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма 

рада Скупштине општине за 2020. годину и 

закључака Скупштине општине 

  

Усваја се Извјештај о реализацији Програма рада 

Скупштине општине за 2020. годину и закључака 

Скупштине општине. 

 

Број: 01-013-44/21   

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Извјештаја о раду инспекцијских органа и комуналне 

полиције за 2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду инспекцијских 

органа и комуналне полиције за 2020. годину 

  

Усваја се Извјештај о раду инспекцијских органа и 

комуналне полиције за 2020. годину.  

 

Број: 01-013-45/21   

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
 

140 

Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Информације о стању шума и шумског земљишта у 

грађанској својини за 2020. годину на подручју 

општине Србац, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о  стању шума и шумског 

земљишта у грађанској својини за 2020. годину на 

подручју општине Србац 

 

Усваја се Информација о стању шума и шумског 

земљишта у грађанској својини за 2020. годину на 

подручју општине Србац, уз следеће  

 

МИШЉЕЊЕ 

1. Из Извјештаја је видљиво да је Шумска управа 

Србац реализовала План газдовања приватним 

шумама за период јануар-децембар 2020. годину, у 

складу са Шумско-привредном основом. 

 

2. Евидентно је да су се проблеми са пандемијом 

Covid – 19, снажно одразили и на активности везане 

за сјечу и промет дрвних сортимената у приватним 

шумама на подручју општине Србац у 2020. години, 

тако да план сјече није реализован у предвиђеном 

обиму, већ је смaњен за око 2/3 од предвиђеног. 

Пошумљавање је вршено на површини од 0,55 ha у 

току 2020. године, док је посебна пажња посвећена 

одржавању раније подигнутих култура. 

 

3. Акценат треба ставити на проблематику рјешавања 

неријешених имовинских односа и неусклађености 

култура у катастарском операту, због чега Шумска 

управа Србац у већем броју случајева у ранијем 

периоду није могла издати одобрење за сјечу шума у 

грађанској својини. Потребно је успоставити бољу 

сарадњу са Агенцијом за воде Републике Српске како 

би благовремено могли издавати одобрења 

шумовласницима за сјечу шума у грађанској својини 

у сливу ријека Саве и Врбаса. 

 

Број: 01-013-46/21   

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године, након разматрања 

Информације о плановима шумско-узгојних радова и 

искориштавање шума у приватној својини за 2021. 

годину на подручју општине Србац, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о плановима шумско-

узгојних радова и искориштавање шума у 

приватној својини за 2021. годину на подручју 

општине Србац  

  

Усваја се Информација о плановима шумско-узгојних 

радова и искориштавање шума у приватној својини за 

2021. годину на подручју општине Србац. 

 

Број: 01-013-47/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Информације о пословању Јавне установе Центар 

средњих школа „Петар Кочић“ Србац за 2020. 

годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о пословању Јавне 

установе Центар средњих школа „Петар Кочић“ 

Србац 

  

Усваја се Информација о пословању Јавне установе 

Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац за 2020. 

годину, уз следеће  

 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Обзиром да су и школе током протеклог периода 

биле изложене пандемијским условима рада, 

трошкови Јавне установе Центар средњих школа 

„Петар Кочић“ Србац су били сведени на минимум. 

Огревног дрвета је набављено мање од планираног  и 

мањи је утрошак електричне енергије. Остали 

расходи, у складу са специфичним условима рада су 

такође нижи. Сва средства су трошена намјенски и у 

складу са пословањем. 

 

2. Сматрамо да је Јавна установа Центар средњих 

школа „Петар Кочић“ Србац важан чинилац како 

образовног тако и друштвеног живота општине у 

цјелини и у том смислу општина Србац јој даје 

подршку у реализацији будућих активности. 

 

Број: 01-013-48/21   

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој  сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Информације о пословању Јавног предузећа „ДЕП-

ОТ“ Регионална депонија Бањалука за 2020. годину, 

донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о пословању Јавног 

предузећа „ДЕП-ОТ“ Регионална депонија 

Бањалука за 2020. годину 

 

Усваја се Информација о пословању Јавног предузећа 

„ДЕП-ОТ“ Регионална депонија Бањалука за 2020. 

годину, уз следеће 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Општина Србац по основу висине уложеног 

капитала приликом оснивања ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. 

Регионална депонија Бањалука има удио од 1,92 % 

односно два гласа у Скупштини акционара коју чини 

укупно 100 гласова акционара. 

 

2. Скупштина предузећа имала је три засједања у 

току 2020. године, а Надзорни одбор је одржао пет 

сједница. Скупштинa предузећа је на приједлог 

Надзорног одбора дана 24.2.2021. године усвојила 

Финансијске извјештаје о пословању предузећа у 

2020. години и донијела одлуку да исказана добит у 

висини од 543.798,00 КМ остаје нераспоређена. 

 

3. Из анализе структуре укупних прихода и укупних 

расхода видљиво је да је предузеће у 2020. години 

остварило укупне пословне приходе у износу од 

3.561.981,00 КМ и укупне пословне расходе у износу 

од 2.938.023,00 КМ са укупним пословним добитком 

у износу од 623.958,00КМ, а добитак утврђен у 

капиталу 58.603,00. Нема доспјелих, а неизмирених 

обавеза по ИДА кредиту, док је једна рата ИБРД 

кредита плаћена током јануара и фебруара 2021. 

године у три дјела.   

 

4. Посматрајући показатеље учешћа оснивача, из 

Информације о раду Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“ 

д.о.о., видљиво је да је од стране Комуналног 

предузећа „Комуналац“ АД Србац, током 2020. 

године, остварена количина од 282,64 тона мијешаног 

комуналног отпада (0,23 % удио учешћа од укупног 

отпада), а да укупна дуговања Комуналног предузећа 

„Комуналац“ АД Србац према Јавном предузећу 

„ДЕП-ОТ“ износе 8.854,47 КМ, што је за 2.559,28 КМ 

више у односу на дуговања из 2019. године (6.295,19 

КМ). Анализом испорученог отпада у 2020. години и 

отпада у 2019. години (192,16 тона) види се да је КП 

„Комуналац“ АД Србац повећао одвоз смећа ка 

регионалној депонији за 90,48 тона, па сходно томе 

треба посматрати и повећано дуговање у 2020. години 

а које с обзиром на исказани обим повећања одвоза 

отпада и није значајно повећање дуга. 

 

5. Подржавају се активности предузећа на успјешној 

реализацији отплате кредита према плану отплате 

кредита – задужења по Пројекту управљања чврстим 

отпадом по кредиту Свјетске банке, стварању 

властитих прихода и прелазак на самоодрживо 

економско пословање, на извршеном инвестиционом 

улагању у току 2020. године посебно што су иста 

вршена из властитих средстава, односно без додатних 

задужења предузећа. 

 

6. Јавно предузеће „ДЕП-ОТ“ д.о.о. је и у 2020. 

години пословало према заданом систему квалитета 

QMS а према захтјевима стандарда ISO 9001:2015 и 

ISO 14001:2015. Посебан показатељ је и анкетом 
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исказано задовољство квалитетом услуга од стране 

корисника услуга (просјечна оцјена 4,61). 

 

Број: 01-013-49/21   

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Информације о раду Полицијске станице Србац за 

2020. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о раду Полицијске 

станице Србац за 2020. годину  

            

Усваја се Информација о раду Полицијске станице 

Србац за 2020. годину. 

 

Број: 01-013-50/21   

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Јавног предузећа 

„Радио Србац“ Србац за 2021. годину 

 

Усваја се Програм  рада Јавног предузећа „Радио 

Србац“ Србац за 2021. годину, уз следеће  

 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Јавно предузеће „Радио Србац“ ће у 2021. години 

напунити 46 година непрекидног рада у обављању 

информативне дјелатности на нашој општини. Он је 

био и остао сабирни информативни центар у којем се 

прикупљају и емитују вијести и други облици 

новинарских форми које се емитују не само на 

локалном нивоу већ и широј јавности. 

 

2. Јавно предузеће „Радио Србац“ ће током 2021. 

године посебну пажњу посветити праћењу рада 

сједница општинског парламента, рада начелника и 

свих општинских служби и комисија.  

 

3. У финансијском дијелу програма рада за 2021. 

годину видљиво је да је примјетан пад потражње за 

меркетиншке и информативне услуге, прије свега 

због пандемије узроковане вирусом корона, усљед 

чега се очекују смањени приливи како редовних тако 

и  осталих дјелатности. И поред наведеног, ово 

предузеће на крају године очекује позитиван 

финансијски учинак. 

 

4. Обзиром да је Програм рада урађен и усвојен на 

сједници Управног одбора овог јавног предузећа 

током дешавања узрокованих вирусом корона 

(COVID – 19), могуће је да се све планиране 

активности неће моћи реализовати у потпуности, 

односно да ће трошкове пословања бити потребно 

ускладити са буџетским средствима.  

 

Број: 01-013-51/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програмa рада Јавне установе Центар за културу и 

спорт Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програмa рада Јавне установе Центар 

за културу и спорт Србац за 2021. годину  

 

Усваја се Програм рада Јавне установе Центар за 

културу и спорт Срба за 2021. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ  

1. Током 2021. године Јавна установа Центар за 

културу и спорт Србац има у плану одржати низ 

активности од значаја за културни и друштвени 

живот наше заједнице. Планиране су бројне 

позоришне и музичке манифестације које привлаче 

највећи број посјетилаца као и изложбе ликовних 

дијела и тематских предавања из различитих области. 

Све наведено ће се изводити у зависности од 

актуелних дешавања и заинтересованости грађана. 

2. У финансијском дијелу програма рада, планирани 

су значајно нижи расходи по основу осталих 

издатака, док ће укупни расходи бити такође нижи за 

око 7 % у односу на ниво реализованих 2020. године. 

3. Задужује се руководство Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац да настави са рационалним 

кориштењем планираних буџетских средстава и са 

активним учешћем у свим културно – спортским 

манифестацијама на подручју општине у складу са 

епидемиолошким приликама. 

4. Обзиром да је Програм рада урађен и усвојен на 

сједници Управног одбора ове јавне установе током 
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дешавања узрокованих вирусом корона (COVID – 

19), могуће је да се све планиране активности неће 

моћи реализовати у потпуности, односно да ће 

трошкове пословања бити потребно ускладити са 

буџетским средствима.  

 

Број: 01-013-52/21 

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Јавне установе Народна библиотека 

Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Јавне установе 

Народна библиотека Србац  за 2021. годину 

 

Усваја се Програм рада Јавне установе Народна 

библиотека Србац  за 2021. годину,  

уз следеће 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Увидом у Програм рада Јавне установе Народна 

библиотека Србац запажено је да ће њихов највећи 

ангажман бити усмјерен на дјецу школског и 

предшколског узраста. 

 

2. Дјеловања предвиђена за 2021. годину се односе на 

реализацију више активности које ће довести до 

чвршће сарадње библиотеке са школама, већих 

могућности сеоских школа у погледу кориштења 

књижевног фонда, те наставак рада „Библиобуса“. 

 

3. Поред бројних тематских паноа како за дјецу тако 

и за одрасле започеће се са радом на изучавању 

руског језика, културе и обичаја у просторијама 

библиотеке. Иако су програмом за 2021. годину 

планиране многе манифестације, у зависности од 

финансијске ситуације и епидемиолошког стања, 

могућа су одступања од усвојеног плана. 

 

4. Из финансијског дијела програма, видљиво је да ће 

се сва средства користити у циљу остваривања 

редовног рада и функционисања библиотеке. 

 

Број: 01-013-53/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Србац за 2021. годину 

 

Усваја се Програм рада Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац за 2021. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ 

  

1. Током 2021. године Јавна установа Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац ће као и до сада реализовати 

бројне манифестације које ће обогатити културни и 

друштвени живот наше заједнице. Нарочито се 

истиче низ културних приредби међу којима 

наглашавамо обиљежавање манифестација Васкршња 

недјеља, Конференција беба, Дјечија недеља и 

слично. 

2. Очекује се од Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Србац да и даље настави са професионалним 

и сталним радом са корисницима услуга ове установе 

као и да се и у току 2021. године активно укључују у 

све манифестације културног живота општине Србац. 

3. Обзиром да је Програм рада урађен и усвојен на 

сједници Управног одбора ове јавне установе током 

дешавања узрокованих вирусом корона (COVID – 

19), могуће је да се све планиране активности неће 

моћи реализовати у потпуности, односно да ће 

трошкове пословања бити потребно ускладити са 

буџетским средствима.  

 

Број: 01-013-54/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Јавне установе Центар за социјални 

рад Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Јавне установе Центар 

за социјални рад Србац за 2021. годину 
 

Усваја се Програм рада Јавне установе Центар за 

социјални рад Србац за 2021. годину, уз следеће 
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МИШЉЕЊЕ  

1. Програм рада Јавне установе Центар за социјални 

рад Србац за 2021. годину садржи јасно истакнуту 

мисију и визију са намјером да буде ослонац 

најугроженијим категоријама становништва у 

пружању социјалних услуга. Програм садржи них 

активности усмјерених на обезбјеђење социјалне 

сигурности грађана као и за унапређење сарадње у 

области социјалне заштите са другим установама, 

организацијама и удружењима. 

2. Због епидемиолошке ситуације узроковане 

вирусом корона реално је очекивати да ће током 

2021. године доћи до одређених проблема у 

реализацији појединих активности планираних овим 

програмом, али руководство и запослени у Центру 

треба да уложе дадатни напор да се наведено што 

мање одрази на квалитет и обим пружања услуга 

својим корисницима а пословање да се усклади са 

расположивим буџетским средствима. 

3. Финансијска средства потребна за реализацију овог 

програма планирана су највећим дијелом буџетом 

општине, а једним дијелом и из Буџета Републике 

Српске. Додјела истих вршиће се у складу са 

потребама предвиђеним овим програмом, а у складу 

са извршењем буџета за 2021. годину. Сходно 

оствареном приливу средстава потребно је сагледати 

могућност за наставак позитивног тренда из 2020. 

године и исплату заосталих накнада из ранијег 

периода. Руководство Центра је одговорно за 

законско, намјенско и транспарентно коришћење 

наведених средстава. 

 

Број: 01-013-55/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
 

150 

 

Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Јавне здравствене установе Дом 

здравља Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Јавне здравствене 

установе Дом здравља Србац за 2021. годину 

 

Усваја се Програм рада Јавне здравствене установе 

Дом здравља Србац за 2021. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Јавна здравствена установа Дом здравља Србац је у 

програму за наредни период, између осталог истакла: 

побољшање квалитета пружања здравствених услуга 

кроз координацију са приватном здравственом 

установом на подручју општине Србац те са другим 

консултативно – специјалистичким амбулантама у 

простору за рад изнајмљеном од стране Дома 

здравља. 

 

2. У финансијском дијелу Програма рада установе 

видљиво је планирање смањења расхода, односно 

усклађивање са новонасталим околностима 

пословања. 

 

3. Задужује се руководство Јавне здравствене 

установе Дом здравља Србац да настави са мјерама 

унапријеђења пословања увођењем нових услуга како 

би се остварили додатни приходи, као и 

активностима које ће довести смањењу расхода. 

 

4. Обзиром да је Програм рада урађен и усвојен на 

сједници Управног одбора ове јавне установе током 

дешавања узрокованих вирусом корона (COVID – 

19), могуће је да се све планиране активности неће 

моћи реализовати у потпуности, односно да ће 

трошкове пословања бити потребно ускладити са 

буџетским средствима.  

 

Број: 01-013-56/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
 

151 

 
Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Јавне установе Агенција за развој 

малих и средњих предузећа општине Србац  за 2021. 

годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Јавне установе 

Агенција за развој малих и средњих предузећа 

општине Србац  за 2021. годину 

 

Усваја се Програм рада Јавне установе Агенција за 

развој малих и средњих предузећа општине Србац  за 

2021. годину, уз следеће 

  

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Планиране активности у 2021. години ће бити 

базиране на промовисању предузетништва, подршци 

у припреми развојних програма и пројеката у сврху 

нових запошљавања те промовисању међусобне 

сарадње између појединих предузећа са наше 

општине са предузећима из других градова и 

општина. Додатни ангажман ће бити посвећен 

провођењу процеса за увођење БФЦ (програм 
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сертификације општина са повољним пословним 

окружењем у југоисточној Европи). 

 

2. Задужује се руководство Јавне установе Агенција 

за развој малих и средњих предузећа општине Србац 

да редовно информише Општинску управу о 

започетим пројектима, као и о свим битним 

активностима које имају за циљ спровођење 

зацртаних стратешких циљева. 

 

3. Обзиром да је Програм рада урађен и усвојен на 

сједници Управног одбора ове јавне установе током 

дешавања узрокованих вирусом корона (COVID – 

19), могуће је да се све планиране активности неће 

моћи реализовати у потпуности, односно да ће 

трошкове пословања бити потребно ускладити са 

буџетским средствима.  

 

Број: 01-013-57/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Јавне установе Туристичка 

организација општине Србац за 2021. годину, 

донијела 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Јавне установе 

Туристичка организација општине Србац за 2021. 

годину  

 

Усваја се Програм рада Јавне установе Туристичка 

организација општине Србац за 2021. годину, уз 

следеће 

МИШЉЕЊЕ  

 

1. Јавна установа Туристичка организација општине 

Србац и даље ће радити на обогаћивању постојеће и 

стварању нове туристичке понуде општине Србац. 

Значајна пажња ће се усмјерити на организовање већ 

традиционалних манифестација али и неких нових, у 

складу са финансијским могућностима односно у 

зависности од заинтересованости субјеката за 

одређене манифестације. 

 

2. Очекује се да се Јавна установа Туристичка 

организација општине Србац и у 2021. години 

активно укључи у реализацију спортских, културних 

и других манифестација организованих од стране 

различитих удружења, а које буду од значаја за 

промоцију општине и њених туристичких 

потенцијала те друштвеног живота уопште. 

 

3. Обзиром да је Програм рада урађен и усвојен на 

сједници Управног одбора ове јавне установе током 

дешавања узрокованих вирусом корона (COVID – 

19), могуће је да се све планиране активности неће 

моћи реализовати у потпуности, односно да ће 

трошкове пословања бити потребно ускладити са 

буџетским средствима.  

 

Број: 01-013-58/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
 

153 

 

Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Борачке организације општине Србац 

за 2021. годину донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Борачке организације 

општине Србац за 2021. годину 

 

Усваја се Програм рада Борачке организације 

општине Србац за 2021. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Достављени програм је садржајан и обухвата 

активности које су планиране у складу са властитим 

овлаштењима и надлежностима. Реално је очекивати 

да ће епидемиолошка ситуација изазвана вирусом 

корона отежати провођење планираних активности 

што намеће потребу прилагођавања новонасталим 

околностима у раду у циљу реализације активности 

планираих овим програмом и остваривања права и 

интереса категорија које представљају. 

 

 2. Финансијска средства потребна за функционисање 

Борачке организације и за реализацију овог програма 

обезбјеђују се из Буџета општине Србац, а 

прикупљене чланарине се учаћују у Фонд 

солидарности Борачке организације. Руководство 

Борачке организације је одговорно за законско, 

намјенско и транспарентно кориштење наведених 

средстава. 

 

Број: 01-013-59/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Општинске организације породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

Републике Српске, Србац за 2021. годину донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Општинске 

организације породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила Републике Српске, 

Србац за 2021. годину 

 

Усваја се Програм рада Општинске организације 

породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Републике Српске, Србац за 2021. годину, уз 

следеће 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Од Општинске организација породица заробљених 

и погинулих бораца и несталих цивила Републике 

Српске, Србац се очекује да ће у времену пандемије 

узроковане вирусом корона обезбиједити 

континуитет у раду те реализовати планиране 

програмске активности утврђене програмом рада а у 

циљу остваривања права и интереса категорија које 

представљају. 

 

2. Финансирање рада организације и реализација 

планираних активности вршиће се додјелом 

грантовских средстава из Буџета општине Србац за 

2021. годину у складу са извршењем буџета. 

Руководство организације је одговорно за законско, 

намјенско и транспарентно кориштење наведених 

средстава. 

 

Број: 01-013-60/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Удружења ратних војних инвалида 

општине Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма  рада Удружења ратних 

војних инвалида општине Србац за 2021. годину 

 

Усваја се Програм  рада Удружења ратних војних 

инвалида општине Србац за 2021. годину, уз следеће 

 

 

МИШЉЕЊЕ 

1. Активности наведене у овом програму су реално 

планиране у складу са организационим могућностима 

као и са основним програмским и статутарним 

циљевима удружења. Од Удружења ратних војних 

инвалида се очекује да и поред потешкоћа у 

реализацији планираних активности које су 

условљене новонасталом епидемиолошком 

ситуацијом узрокованом вирусом корона свој рад 

обавља у складу са овим програмом рада, а у циљу 

остваривања права и интереса категорија које 

представљају. 

 

2. Финансијска средства потребна за функционисање 

удружења и за реализацију овог програма највећим 

дијелом се обезбијеђују из Буџета општине Србац те 

ће се иста додјељивати у складу са извршењем буџета 

општине у 2021. години, а руководство удружења 

одговорно је за законско, намјенско и транспарентно 

кориштење расположивих средстава. 

 

Број: 01-013-61/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Савеза удружења бораца 

народноослободилачког рата за 2021. годину, 

донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Савеза 

удружења бораца народноослободилачког рата за 

2021. годину 

 

Усваја се Програм рада Савеза удружења бораца 

народноослободилачког рата за 2021. годину, уз 

следеће 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Планиране активности су усмјерене на чување 

сјећања на жртве из народноослободилачког рата и 

тековине борбе против фашизма, очување и 

одржавање споменика и спомен обиљежја као и 

бригу о преживјелим борцима народноослободила-

чког рата и њиховим породицама. Епидемиолошка 

ситуација условљена вирусом корона ће као и код 

других организација и удружења значајно поре-

метити провођење програмских активности, али се од 

удружења очекује да и у таквим условима свој рад 

обавља у складу са програмом рада и тренутним 

финансијским могућностима. 
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2. Финансијска средства потребна за функционисање 

удружења и за реализацију програма рада се 

обезбјеђују из Буџета општине Србац те ће се иста 

додјељивати у складу са извршењем буџета општине 

у 2021. години, а руководство удружења је одговорно 

за законско, намјенско и транспарентно кориштење 

расположивих средстава. 

 

Број: 01-013-62/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Удружења родитеља и дјеце са 

посебним потребама „Извор“  Србац  за 2021. годину, 

донијела 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Удружења 

родитеља и дјеце са посебним потребама „Извор“  

Србац  за 2021. годину 
 

Усваја се Програм рада Удружења родитеља и дјеце 

са посебним потребама „Извор“  Србац  за 2021. 

годину, уз следеће 

МИШЉЕЊЕ 

1. На основу планираних активности у овом програму 

рада видљиво је настојање руководства удружења да 

својим члановима омогући наставак пружања 

неопходних терапијских поступака као и њихову 

социјализацију кроз различите облике окупљања и 

сарадње. Због епидемиолошке ситуације узроковане 

вирусом корона извјесно је да поједине активности 

неће бити реализоване у предвиђеном обиму и на 

планирани начин, али се од руководства удружења 

очекује да и поред наведених потешкоћа свој рад 

прилагоди наведеним околностима и расположивим 

финансијским средствима за 2021. годину како 

чланови удружења неби били ускраћени за нужне 

терапијске и друге услуге неопходне за очување 

здравља и њихову социјализацију. 

2. Финансијска средства потребна за функционисање 

удружења и за реализацију овог програма највећим 

дијелом се обезбијеђују из буџета оштине Србац те ће 

се иста додјељивати у складу са извршењем буџета 

општине у 2021. години, а руководство организације 

одговорно је за законско, намјенско и транспарентно 

кориштење расположивих средстава. 

 

Број: 01-013-63/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац  за 

2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Удружења грађана 

Ц.Е.З.А.Р. Србац  за 2021. годину 

 

Усваја се Програм рада Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. 

Србац за 2021. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ 

 1. Удружење грађана Ц.Е.З.А.Р. ће током текуће 

године бити ангажовано у низу омладинских 

пројеката са циљем повећања активности младих. 

Располаже квалитетним кадром и волонтерима који у 

отворени за сарадњу и спремни дати свој допринос у 

најразличитијим манифестацијама.  

 

2. Из достављеног програма је евидентно да 

удружење активно ради током цијеле године, те да 

има мноштво планираних манифестација током 

сваког мјесеца. 

 

3. Обзиром да је Програм рада урађен и усвојен на 

сједници Управног одбора овог удружења током 

дешавања узрокованих вирусом корона (COVID – 19), 

могуће је да се све планиране активности неће моћи 

реализовати у потпуности, односно да ће трошкове 

пословања бити потребно ускладити са буџетским 

средствима.  

 

Број: 01-013-64/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Удружења грађана Омладински савјет 

Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Удружења грађана 

Омладински савјет Србац за 2021. годину 

 

Усваја се Програм рада Удружења грађана 

Омладински савјет Србац за 2021. годину, уз следеће 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Удружење грађана Омладински савјет Србац ће и 

током  2021. године радити на развоју и унапређењу 
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омладинског организавања и удруживања на подручју 

општине Србац. 

2. Обзиром да је Програм рада урађен и усвојен на 

сједници Управног одбора овог удружења током 

дешавања узрокованих вирусом корона (COVID – 19), 

могуће је да се све планиране активности неће моћи 

реализовати у потпуности. 

 

Број: 01-013-65/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Општинске организације слијепих и 

слабовидих Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Општинске 

организације слијепих и слабовидих Србац за 

2021. годину 

 

Усваја се Програм рада Општинске организације 

слијепих и слабовидих Србац за 2021. годину, уз 

следеће  

МИШЉЕЊЕ 

1. Очекује се да Општинска организација слијепих и 

слабовидих Србац  у 2021. години, реализује своје 

програмске циљеве и активности, посебно оне које се 

односе на организовање и вођење кампање на 

доношењу нових прописа из различитих области и 

подстицање унапређења школовања, радног 

оспособљавања и запошљавања слијепих и 

слабовидих лица. 

 

2. Општина Србац ће подржати рад ове организације 

у складу са својим могућностима и у складу са 

остварењем прихода буџета, а ово се нарочито односи 

у активностима њиховог укључивања у културни и 

друштвени живот општине. 

 

3. Обзиром да је Програм рада урађен и усвојен на 

сједници Управног одбора ове организације за 

вријеме трајања пандемије узроковане вирусом 

корона (COVID – 19), за очекивати  је да се све 

планиране активности неће моћи реализовати у 

потпуности, односно да ће трошкове пословања бити 

потребно ускладити са буџетским приливом. 

 

Број: 01-013-66/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Српског просвјетног и културног 

друштва „Просвјета“ Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Српског просвјетног и 

културног друштва „Просвјета“ Србац за 2021. 

годину 

 

Усваја се Програм рада Српског просвјетног и 

културног друштва „Просвјета“ Србац за 2021. 

годину, уз следеће  

 

МИШЉЕЊЕ 

1. Основна активност СПКД „Просвјета“ за текућу 

годину биће усмјерена на очување и његовање 

духовног и културног идентитета српског народа, 

окупљање и подстицање на креативан рад чланства и 

свих заинтересованих грађана као и организолавање 

културних манифестација и приредби ради 

задовољења културних потреба грађана. Посебну 

пажњу у овој години ће усмјерити на ширење 

интерењовања грађана за књигу а такође ће се 

залагати за очување српског језика и чичирилног 

писма. Радиће се на промоцији Монографије општине 

Србац  и пружити помог у формирању етно збирке у 

оквиру манастира Осовица. 

2. Општина Србац ће подржати програм рада СПКД 

„Просвјета“ за 2021. годину средствима која су 

планирана у буџету општине Србац за ову годину а у 

складу са буџетским приливима. 

3. Обзиром да је Програм рада урађен и усвојен на 

сједници Управног одбора овог удружења у току 

дешавања узрокованих вирусом корона (COVID – 19), 

могуће је да се све планиране активности неће моћи 

реализовати у потпуности, односно да ће трошкове 

пословања бити потребно ускладити са буџетским 

средствима.  

 

Број: 01-013-67/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Скупштина општине Србац је на петој сједници 

одржаној 13.4.2021. године након разматрања 

Програма рада Општинске организације Црвеног 

крста Србац за 2021. годину, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Програма рада Општинске 

организације Црвеног крста Србац за 2021. годину 
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Усваја се Програм рада Општинске организације 

Црвеног крста Србац за 2021. годину, уз следеће  

 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Планиране традиционалне активности које чине 

основу програмских активности Општинске 

организације Црвеног крста конципиране су у складу 

са мисијом Црвеног крста и календаром предвиђених 

активности. 

Од Општинске организације Црвеног крста Србац се 

очекује да у условима епидемиолошке ситуације 

узроковане вирусом корона обавља свој рад у складу 

са циљевима и активностима утврђеним овим 

програмом рада и расположивим финансијским 

средствима за 2021. годину. 

 

2. Финансијска средства потребна за функционисање 

Општинске организације Црвеног крста Србац и за 

реализацију овог програма обезбијеђују се из Буџета 

општине Србац, закупа просторија, прихода од 

властите дјелатности  и донација. Руководство 

организације одговорно је за законско, намјенско и 

транспарентно кориштење расположивих средстава. 

 

Број: 01-013-68/21  

Датум: 13.4.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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35 

 

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: 80-

1/21 од 09.04.2021. 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 кoрона SARS-

CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике 

Српске и заштите и спасавања становништва 

забрањују се на територији Општине Србац од 

12.04.2021. до 19.04.2021.године забрањују се: 

 

    - сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,  

    - сва приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе), 

    - организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 

пиће, 

    - рад „wellness“ и спа центрима, 

    - рад базенима осим за обављање тренажног 

процеса од стране професионалних спортиста и 

професионалних спортских организација, 

    - рад скијалиштима и скијашким центрима, 

    - активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство више лица у 

истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, 

галерије). 

 

2. У периоду од 12.04.2021. до 19.04.2021. 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.), 

-приређивачима игара на срећу (кладионице, 

аутомат клубови, казина, томболе и др.). 

 

3. Од 12.04.2021.године наставиће се одвијање 

васпитно-образовног рада (настава), проширеног 

програма, свих спортских и других активности 

школске дјеце и омладине у просторијама основних 

школа у Републици Српској, у складу са Закључком 

Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2184/20 од 

17.08.2020.године и Планом организовања рада 

основних и средњих школа и ђачких домова у 

школској 2020/2021 години за вријеме трајања 

пандемије вируса корона (SARS-CoV-2) од 

24.08.2020.године, док ће се настава у средњим 

школама и високошколским установама наставити 

организовати на даљину коришћењем средстава 

електронске комуникације. 

 

4. 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. 

 



13.04.2021.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 4                         46  

 

 

5. Изузетно од тачке 4. ове Наредбе од 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. 

 

6. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

7. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 

куће, као и остали продајни објекти да одреде једно 

или више лица за спровођење епидемиолошких мјера 

у заједничким просторима објекта (главни улаз, 

пролази, ходници) у складу са тачком 4. ове Наредбе 

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

8. 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 маске 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 обављају, 

   5) обезбиједе једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

9. Од  12.04.2021. до 19.04.2021. године забрањује се 

продаја алкохолних пића свим привредним 

субјектима у периоду  од 22,00 до 06,00 часова. 

 

10. Од 12.04.2021. до 19.04.2021. године у периоду  

од 22,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити 

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

11. Од 12.04.2021. до 19.04.2021. године дозвољавају 

се организоване рекреативне активности, тренажни 

процеси и такмичарске активности спортских 

организација и спортиста у групама до 30 лица као и 

професионалне такмичарске активности спортских 

организација и спортиста, али без присуства публике 

или других лица која нису акредитована од стране 

организатора. 

 

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 грађанима 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 

просторија 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 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: 
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- 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 02-022-90/21 од 05.04.2021. године. 

 

21. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -93/21 

Датум: 12.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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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), на приједлог Општинског штаба за 

ванредне ситуације, 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: 77-1/21 од 02.04.2021. 

године, те Закључком Републичког штаба за ванредне 

ситуације о измјенама и допунама Закључка о 

спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-19) у 

Републици Српској, 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 кoрона SARS-

CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике 

Српске и заштите и спасавања становништва 

забрањују се на територији Општине Србац: 

 

1) До 12.04.2021. године забрањују се: 

 

    - сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,  

    - сва приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе  и други 

породични скупови сличне природе), 

    - рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди-

билдинг клубови и слични објекти) и културно-

умјетничким друштвима, 

    - организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и    

пиће, 

 

 2) од 05.04. до 12.04.2021. године забрањује се: 

 

  - рад „wellness“ и спа центрима, 

  - рад базенима осим за обављање тренажног процеса 

од стране професионалних спортиста и профе-

сионалних спортских организација, 

  - рад скијалиштима и скијашким центрима, 

  - рад приређивачима игара на срећу, као и 

организација класичне томболе осим приређивачима 

интернет игара и осталих лутријских игара на срећу 

 - активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство више лица у 

истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, 

галерије). 

 

2. У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021. године 

ограничава се рад угоститељским објектима за 

исхрану и пиће укључујући објекте који послују 

самостално или у оквиру других објеката у којима се 

обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне 

станице и др.) на начин да се у периоду од 06:00 до 

22:00 часова дозвољава вршење услуге доставе хране 

и пића, шалтерска продаја хране и пића те 

послуживање хране и пића у вањском дијелу 

угоститељског објекта, односно у простору за 

услуживање на отвореном (љетна башта, тераса, врт) 

уз услов да је простор отворен са најмање три стране, 

без обзира да ли је поменути простор наткривен, уз 

строго поштовање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

 

3. У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021.године 

угоститељи који послују у угоститељском објекту за 

смјештај, услуге смјештаја могу пружати без 

временског ограничења, а услуге исхране и пића само 

гостима којима пружају услуге смјештаја у периоду 

од 06:00 до 22:00 часа, док гостима који нису 

корисници услуге смештаја могу пружати остале 

услуге у складу са тачком 2. Овог Закључка. 

 

4. Од 08.04.2021.године дозвољава се рад 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 

пиће, уз строго поштовање упутстава које је 
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прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“. 

 

5. Након истека периода из тачке 4. ове Наредбе рад 

угоститељских објеката за смјештај, исхрану и пиће 

на подручју општине Србац,  биће прописан од 

стране Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Србац, у зависности од епидемиолошке 

ситуације на подручју општине Србац, и уважавајући 

радно вријеме угоститељских објеката у сусједним 

општинама уз обавезно поштовање упутстава ЈЗУ 

„Института за јавно здравство Републике Српске“. 

 

6. Субјекти који врше производњу и продају хљеба и 

свјежих пецива, пекарских производа, производа од 

брашна, колача и свјеже тјестенине могу обављати 

дјелатност искључиво продајом својих производа без 

могућности конзумирања унутар продајног објекта уз 

строго придржавање упутстава ЈЗУ ,,Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

 

7. Од 05.04.2021. године, Закључком Републичког 

штаба за ванредне ситуације, обуставља се васпитно-

образовни рад у просторијама основних  школа за 

ученике од шестог до деветог разреда, као и за 

ученике средњих школа, и студенте универзитета и 

установа за образовање одраслих у Републици 

Српској уз обавезу организовање наставе на даљину 

коришћењем средстава електронске комуникације. 

 

8. Од 06.04.2021.године наставиће се одвијање 

васпитно образовног рада у просторијама основних 

школа за ученике од првог до петог разреда основних 

школа у складу са Закључком Владе Републике 

Српске број 04/1-012-2-2184/20 од 17.08.2020.године 

и Планом организовања рада основних и средњих 

школа и ђачких домова у школској 2020/2021 години 

за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-

CoV-2) од 24.08.2020.године. 

 

9. Од 06.04.2021. године наставиће се редовно 

организовање проширениог програма (продужени 

боравак и јутарње чување). 

 

10. У периоду од 05.04. до 12.04.2021.године, школе 

страних језика и удружења грађана која пружају 

неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто 

школе дужне су да наставу и активности које 

захтјевају рад са више људи у групи (предавања, 

обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину 

коришћењем средстава електронске комуникације, 

 

11. 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. 

 

12. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

13. Изузетно од тачке 11. ове Наредбе од 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. 

 

14. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 

куће, као и остали продајни објекти да одреде једно 

или више лица за спровођење епидемиолошких мјера 

у заједничким просторима објекта (главни улаз, 

пролази, ходници) у складу са тачком 11. ове Наредбе 

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

15. 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 маске 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 обављају, 

   5) обезбиједе једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

16. Од  05.04.2021. до 12.04.2021. године забрањује се 

продаја алкохолних пића свим привредним 

субјектима у периоду  од 22,00 до 06,00 часова. 

 

17. Од 05.04.2021. до 12.04.2021. године у периоду  

од 22,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити 

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

18. Од 05.04.2021. до 12.04.2021. године забрањују се 

организоване рекреативне активности, тренажни 

процеси и такмичарске активности спортских 

организација и спортиста свих узраста осим 

професионалиних спортских активности укључујући 

и тренажни процес истих, али без присуства публике, 

родитеља или других лица која нису акредитована од 

стране организатора.  
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19. 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.  

 

20. Субјекти који пружају услуге грађанима 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. 

 

21. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

простора у складу са упутством ЈЗУ„Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

 

22. 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, 

 

23. Правни субјекти који врше јавна овлашћења 

требају организовати рад од куће за раднике за 

послове за које је то могуће. 

24. 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. 

 

25. Непоштовање мјера забране из 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). 

 

26. 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). 

 

27. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-88/21 од 29.03.2021. године. 

 

28. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -90/21 

Датум: 05.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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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: 76-

1/21 од 26.03.2021. 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 кoрона SARS-

CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике 

Српске и заштите и спасавања становништва забра-

њују се на територији Општине Србац: 

 

1) До 05.04.2021. године забрањују се: 
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    - сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,  

    - сва приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе), 

    - рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди-

билдинг клубови и слични објекти) и културно-

умјетничким друштвима, 

    - организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и    

пиће, 

 

 2) од 29.03. до 05.04.2021. године забрањује се: 

 

  - рад угоститељским објектима за исхрану и пиће 

укључујући објекте који послују самостално или у 

оквиру других објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност  (бензинске пумпне станице и др.) изузев 

објеката из тачке 2. ове Наредбе. 

  - рад базенима „wellness“ и спа центрима, 

  - рад скијалиштима и скијашким центрима, 

 -  рад трговачим центрима и субјектима који послују 

у оквиру трговачког центра изузев aпотека и 

субјеката чија је претежна дјелатност трговина 

прехрамбеним производима као и   субјеката који 

послују у просторима који имају засебан улаз у 

односу на улаз трговачког центра без обзира на врсту 

дјелатности коју обављају, 

  - рад приређивачима игара на срећу, осим 

приређивачима интернет игара и лутријских игара на 

срећу, осим класичне томболе, 

 - активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство више лица  у 

истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, 

галерије). 

 

2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту 

за смјештај могу без временског ограничења пружати 

услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу 

пружати у периоду од 06:00 до 22:00 часа само 

гостима којима пружају услуге смјештаја. 

 

3. У периоду од 29.03. до 05.04.2021. године, 

Закључком Републичког штаба за ванредне 

ситуације, обуставља се васпитно-образовни рад у 

просторијама основних и средњих школа, 

универзитета и установа за образовање одраслих у 

Републици Српској уз обавезу организовање наставе 

на даљину коришћењем средстава електронске 

комуникације. 

 

4. У периоду од 29.03. до 05.04.2021.године, школе 

страних језика и удружења грађана која пружају 

неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто 

школе дужне су да наставу и активности које 

захтјевају рад са више људи у групи (предавања, 

обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину 

коришћењем средстава електронске комуникације, 

 

5. 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. 

 

6. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

7. Изузетно од тачке 5. 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. 

 

8. 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 маске 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 обављају, 

   5) обезбиједе једно или више лица која ће 

упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се 

морају придржавати препоручених епидемиолошких 

мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити 

им услугу. 

 

9. Изузетно од тачке 1. подтачка 2., алинеја 1. до 

29.03.2021. године у периоду од 06:00 до 22:00 часова 

дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као 

и шалтерска продаја хране и пића без могућности 

конзумирања унутар и испред угоститељског објекта. 

 

10. Од  29.03. до 05.04.2021. године забрањује се 

продаја алкохолних пића свим привредним 

субјектима у периоду  од 22,00 до 06,00 часова. 

 

11. Од 29.03. до 05.04.2021. године у периоду  од 

22,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити 

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

12. Од 29.03. до 05.04.2021. године забрањују се 

организоване рекреативне активности, тренажни 

процеси и такмичарске активности спортских 

организација и спортиста свих узраста осим 

професионалиних спортских активности укључујући 
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и тренажни процес истих, али без присуства публике, 

родитеља или других лица која нису акредитована од 

стране организатора. 

  

13. 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.  

 

14. Субјекти који пружају услуге грађанима 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. 

 

15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

простора у складу са упутством ЈЗУ„Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

 

16. 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, 

 

17. Правни субјекти који врше јавна овлашћења 

требају организовати рад од куће за раднике за 

послове за које је то могуће. 

 

18. 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. 

 

19. 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). 

 

20. 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). 

 

21. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-87/21 од 22.03.2021. године. 

 

22. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -88/21 

Датум: 29.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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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), на приједлог Општинског штаба за 

ванредне ситуације, 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: 73-1/21 од 21.03.2021. 

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 
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Српске и заштите и спасавања становништва 

забрањују се на територији Општине Србац: 

 

1) дo 29.03.2021. године забрањују се: 

 

    - сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,  

    - сва приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе  и други 

породични скупови сличне природе), 

    - рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди-

билдинг клубови и слични објекти) и културно-

умјетничким друштвима, 

    - организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 

пиће. 

 

2) од 22.03. до 29.03.2021. године забрањује се: 

 

   - рад угоститељским објектима за исхрану и пиће 

укључујући објекте који послују самостално или у 

оквиру других објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност  (бензинске пумпне станице и др.) изузев 

објеката из тачке 2. ове Наредбе. 

  - обављање услужних и занатских дјелатности чије 

обављање захтијева непосредан контакт са 

корисницима (фризерски и други третмани за 

уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање 

тијела), 

  - рад базенима „wellness“ и спа центрима, 

  - рад скијалиштима и скојашким центрима, 

  - рад трговачим центрима,  

  - рад приређивачима игара на срећу, осим 

приређивачима интернет игара и лутријских игара на 

срећу, осим класичне томболе, 

 - активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство више лица у 

истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, 

галерије). 

 

2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту 

за смјештај могу без временског ограничења пружати 

услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу 

пружати у периоду од 06:00 до 22:00 часа само 

гостима којима пружају услуге смјештаја. 

 

3. У периоду од 22.03. до 29.03.2021. године, 

Закључком Републичког штаба за ванредне 

ситуације, обуставља се васпитно-образовни рад у 

просторијама основних и средњих школа и 

универзитета у Републици Српској уз организовање 

наставе на даљину коришћењем средстава 

електронске комуникације. 

 

4. 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. 

 

5. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

6. Изузетно од тачке 4. 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. 

 

7. 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 маске 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 обављају, 

   5) обезбиједе једно или више лица која ће 

упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се   

морају придржавати препоручених епидемиолошких 

мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити 

им услугу. 

 

8. Изузетно од тачке 1. подтачка 2., алинеја 1. до 

29.03.2021. године у периоду од 06:00 до 21:00 час 

дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као 

и шалтерска продаја хране и пића без могућности 

конзумирања унутар и испред угоститељског објекта. 

 

9. До 29.03.2021. године забрањује се продаја 

алкохолних пића свим привредним субјектима у 

периоду  од 22,00 до 06,00 часова. 

 

10. До 29.03.2021. године у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје.  

 

11. До 29.03.2021. године забрањују се организоване 

рекреативне активности, тренажни процеси и 

такмичарске активности спортских организација и 

спортиста свих узраста осим професионалиних 

спортских активности укључујући и тренажни процес 

истих, али без присуства публике, родитеља или 

других лица која нису акредитована од стране 

организатора. 
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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 грађанима 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: 02-022-84/21 од 18.03.2021. године. 

 

21. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине    

Србац.“ 

 

Број: 02-022 -87/21 

Датум: 22.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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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: 71-

1/21 од 18.03.2021. 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 

25.03.2021. године забрањују се на територији 

Општине Србац: 
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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), 

3) рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг 

клубовима и сличним облицима организовања), 

4) организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 

пиће. 

 

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 физичкo растојање 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 маске 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 обављају. 

 

6. До 25.03.2021. 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.). 

 

7. До 25.03.2021. године ограничава се радно вријеме 

у периоду од 06,00 до 22,00 часа свим приређивачима 

игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, 

томболе и др.). 

 

8. До 25.03.2021. године, у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје.  

 

9. До 25.03.2021. године, у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим 

привредним субјектима. 

 

10. До 25.03.2021. године ограничава се број 

присутних особа у угоститељским објектима на 

начин да се број истих одређује у складу са важећим 

препорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ с тим да се присуство на једној 

етажи угоститељског објекта ограничава на 

максимално 50 посјетилаца. 

 

11. До 25.03.2021. године забрањују се организоване 

рекреативне активности, тренажни процеси и 

такмичарске активности спортских организација и 

спортиста свих узраста осим професионалиних 

спортских активности укључујући и тренажни процес 

истих. 

  

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,        
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    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: 02-022-81/21 од 11.03.2021. године. 

 

21. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -84/21 

Датум: 18.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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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: 70-

1/21 од 11.03.2021. 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 

18.03.2021. 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), 

3) рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг 

клубовима и сличним облицима организовања), 

4) организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 

пиће. 

 

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,  
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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 маске 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. До 18.03.2021. 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.). 

7. До 18.03.2021. године ограничава се радно вријеме 

у периоду од 06,00 до 22,00 часа свим приређивачима 

игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, 

томболе и др.). 

 

8. До 18.03.2021. године, у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје.  

 

9. До 18.03.2021. године, у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим 

привредним субјектима. 

 

10. До 18.03.2021. године ограничава се број 

присутних особа у угоститељским објектима на 

начин да се број истих одређује у складу са важећим 

препорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ с тим да се присуство на једној 

етажи угоститељског објекта ограничава на 

максимално 50 посјетилаца. 

 

11. До 18.03.2021. године забрањују се организоване 

рекреативне активности, тренажни процеси и 

такмичарске активности спортских организација и 

спортиста свих узраста осим професионалиних 

спортских активности укључујући и тренажни процес 

истих. 

  

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 
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(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: 02-022-78/21 од 04.03.2021. године. 

 

21. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 - 81 /21 

Датум: 11.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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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: 69-

1/21 од 04.03.2021. 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 

11.03.2021. 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), 

3) рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг 

клубовима и сличним облицима организовања), 

4) организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и  

пиће. 

 

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 маске 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. До 11.03.2021. 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.). 

 

7. До 11.03.2021. године ограничава се радно вријеме 

у периоду од 06,00 до 22,00 часа свим приређивачима 

игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, 

томболе и др.). 

 

8. До 11.03.2021. године, у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје.  

 

9. До 11.03.2021. године, у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим 

привредним субјектима. 
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10. До 11.03.2021. године ограничава се број 

присутних особа у угоститељском објекту на начин 

да се број истих одређује у складу са важећим 

препорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ с тим да се присуство на једној 

етажи угоститељског објекта ограничава на 

максимално 50 посјетилаца. 

 

11. До 11.03.2021. године забрањују се организоване 

рекреативне активности, тренажни процеси и 

такмичарске активности спортских организација и 

спортиста свих узраста осим професионалиних 

спортских активности укључујући и тренажни процес 

истих. 

  

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: 02-022-47/21 од 22.02.2021. године. 

 

21. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -78/21 

Датум: 04.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самoуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17), у оквиру реализације прojeктa „Развој 

пластеничке производње на подручју општине Србац 

(II фаза)“ у складу са Уговором о додјели средстава у 

склопу Финансијског механизма за финансирање 

пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 

у Републици Српској 2020/2021. године (број уговора: 

02-330-112/20 од 04.12.2020. године) закљученог 
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између Фонда за развој и запошљавање Републике 

Српске а.д. Бањалука и општине Србац, Начелник 

општине доноси 

ПРAВИЛНИК 

o утврђивaњу услoвa, критeриja и пoступaкa зa 

oствaривaњe прaвa нa дoдjeлу плaстeникa, 

пратеће опреме и садног материјала у оквиру 

реализације прojeктa „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац (II фаза)“ 

I  OСНOВНE OДРEДБE 

Члaн 1. 

Oвим Прaвилникoм утврђуjу сe услoви, критeриjи и 

пoступaк зa oствaривaњe прaвa нa дoдjeлу 

плaстeникa, пратеће опреме и садног материјала у 

оквиру реализације прojeктa „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац (II фаза)“ (у 

даљем тексту: „Пројекат“) у складу са Уговором о 

додјели средстава у склопу Финансијског механизма 

за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог 

локалног развоја у Републици Српској 2020/2021. 

године (број уговора: 02-330-112/20 од 04.12.2020. 

године) закљученог између Фонда за развој и 

запошљавање Републике Српске а.д. Бањалука и 

општине Србац. 

Правилником се утврђуjу услoви, критeриjи и 

пoступaк зa oствaривaњe прaвa нa дoдjeлу укупно 30 

пакета за кориснике, при чему један пакет садржи:  

1. Пластеник од 100 m², покривен фолијом, са бочним 

провјетравањем  

2. Систем за наводњавање и припадајућу бачву са 

постољем 

3. Садни материјал за покретање пластеничке 

производње.   

II  ПРAВО УЧEШЋA И УСЛOВИ ЗA ДOДJEЛУ 

ПЛAСTEНИКA, ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ И САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

Члaн 2. 

Прaвo нa учeшћe у овом Прojeкту имajу сви 

пунољетни становници са пребивалиштем нa 

пoдручjу oпштинe Србац кojи се намјеравају бавити 

пластеничком производњом. 

Члaн 3. 

Пoднoсилац зaхтjeвa (тј. потенцијални корисник 

Пројекта) трeбa дa испуњaвa сљeдeћe услoвe: 

1. Да располаже са земљиштем погодним за 

постављање пластеника, на један од сљедећих 

начина: 

 

а) посједује властито земљиште, 

б) земљиште је у власништву чланова његовог 

заједничког домаћинства,  

в) земљиште му је уступљено на кориштење или у 

закуп 

2. Да има регистровану пољопривредну дјелатност 

или је сагласан да ће прије додјеле пластеника и 

пратеће опреме регистровати пољопривредну 

дјелатност. Потенцијални корисник Пројекта ће 

морати имати регистровану пољоприв-редну 

дјелатност најмање 3 године од дана закључивања 

Уговора о додјели пласте-ника, пратеће опреме и 

садног материјала са општином Србац.   

 

3. Да је сагласан да суфинaнсирa нaбавку плaстeникa 

и пратеће опреме (пластеник од 100 m², покривен 

фолијом, са бочним провјетравањем, системом за 

наводњавање, те припадајућом бачвом са постољем) у 

износу од 400,00 КМ – овај услов се не односи на 

подносиоце захтјева који доставе доказ о 

незапослености из Завода за запошљавање Републике 

Српске. 

 

4. Дa припреми земљиште на којем ће бити монтиран 

пластеник, те обезбиједи цемент и шљунак за 

бетонске стопе. 

 

5. Дa подносилац захтјева или члан његовог 

домаћинства у последњих 5 година није остварио 

право на додјелу или суфинансирање набавке 

пластеника путем општине Србац. 

 

III  КРИTEРИJИ ЗA ДOДJEЛУ ПЛAСTEНИКA, 

ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Члaн 4. 

Критeриjи зa бoдoвaњe пoднoсилацa зaхтjeвa су: 

1. Незапосленост 

- Подносилац захтјева је незапослена осoба живoтнe 

стaрoсти дo 40 гoдинa – 5 бoдова 

- Подносилац захтјева је незапослена осoба живoтнe 

стaрoсти преко 40 гoдинa – 3 бoда 

2. Подносилац захтјева је женска особа свих 

старосних доби - 3 бoда  

3. За сваког члана домаћинства млађег од 40 

година – 2 бода (ако је подносилац захтјева 

већ добио 3 или 5 бодова у складу са тачком 

1. овог члана, онда не добија бодове и по 

овом основу већ се бодују само остали 

чланови домаћинства)   

4. За сваког члана домаћинства старијег од 40 

година – 1 бод (ако је подносилац захтјева 

већ добио 3 или 5 бодова у складу са тачком 

1. овог члана, онда не добија бодове и по 

овом основу већ се бодују само остали 

чланови домаћинства) 

5. Примања по члану домаћинства: 

 

 - мјесечна примања пo члaну дoмaћинствa од 0 до 

100 КM - 3 бoдa  
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- мјесечна примaњa пo члaну дoмaћинствa од 101 дo 

300 КM - 2 бoда 

- мјесечнa примaњa пo члaну дoмaћинствa од 301 дo 

500 КM - 1 бoд 

 - мјесечнa примaњa пo члaну дoмaћинствa већа од 

500 КM - 0 бoдова 

6. Припадност категоријама:  

- подносилац захтјева или члан његовог домаћинства 

припада категорији породице погинулих, несталих 

или рањених бораца Војске Републике Српске – 5 

бодова 
- подносилац захтјева или члан његовог домаћинства 

припада категорији ратних војних инвалида од I до IV 

категорије Војске Републике Српске – 5 бодова 

- подносилац захтјева или члан његовог домаћинства 

припада категорији особе са посебним потребама – 5 

бодова 

- подносилац захтјева или члан његовог домаћинства 

је испунио услове учешћа у пројекту „Развој 

пластеничке производње на подручју општине 

Србац“, али није освојио довољан број бодова за 

закључење угoвoра o дoдjeли плaстeникa, пратеће 

опреме и садног материјала са општином Србац – 3 

бода.     

7.   Припремљеност земљишта за пластеник – 

комисија записнички додјељује број бодова након        

обиласка стања на терену сваког од подносиоца 

захтјева – 0 – 5 бодова. 

Кaдa подносиоци захтјева при бoдoвaњу имajу 

исти брoj бoдoвa, прeднoст ћe имaти млађи 

подносилац захтјева. 

IV  ОБЈАВА ЈАВНОГ ПОЗИВА, НАЧИН ПОД-

НОШЕЊА ЗАХТЈЕВА И ПOTРEБНA ДOКУ-

MEНTAЦИJA 

Члaн 5. 

Oпштина Србац oбjaвљуje Jaвни пoзив зa прeдajу 

зaхтjeвa зa дoдjeлу плaстeникa, пратеће опреме и 

садног материјала на огласној плочи Општинске 

управе Србац, на званичној интернет страници 

општине Србац (www.srbac-rs.com), те путем локалне 

радио станице (Радио Србац). Jaвни пoзив сaдржи 

услoвe кoje корисник мoрa испуњaвaти, критерије за 

додјелу, пoтрeбну дoкумeнтaциjу, рoк и начин 

пoднoшeња зaхтjeвa и др.  

 

Члaн 6. 

Обрасци за подношење захтјева се налазе у 

Општинској управи Србац (Центар за пружање 

услуга грађанима), те на званичној интернет 

страници: www.srbac-rs.com. Попуњени обрасци 

захтјева се, уз осталу потребну документацију, у 

запечаћеној коверти достављају у утврђеном року у 

Центар за пружање услуга грађанима Oпштинске 

управе Србац. Захтјеви са непотпуном 

документацијом, поднесени изван утврђене форме и 

рока, неће се разматрати. 

 

Члaн 7. 

Захтјеви се подносе са сљедећом потребном 

документацијом: 

1. ЦИПС приjaва пребивалишта пoднoсиoцa зaхтjeвa 

2. Кoпиja личнe кaртe пoднoсиoцa зaхтjeвa 

3. Кућнa листa пoднoсиoцa зaхтjeвa 

4. Дoкaз o нeзaпoслeнoсти пoднoсиoцa зaхтjeвa издaт 

oд Завода зa зaпoшљaвaњe Републике Српске  (овај 

доказ подносе особе које се воде као незапослене 

најмање 6 мјесеци од дана објављивања Јавног 

позива)  

5. Пoтврдa o висини примaњa подносиоца захтјева и 

члaнoвa дoмaћинствa (за запослене или  незапослене 

потврда из Пореске управе Републике Српске или зa 

пeнзиoнeрe копија пoсљeдњег  чeка oд пeнзиje или 

извод из бaнкe) 

6. Доказ о располагању са земљиштем (копија пoс-

jeдoвног листa или копија угoвoра o зaкупу/ко-

риштењу) 

7. Доказ о регистрацији пољопривредне дјелатности 

(овај доказ подносе особе које у тренутку под-

ношења захтјева већ имају регистровану пољо-

привредну дјелатност) 

8. Потврда надлежног органа о припадности рањивим 

категоријама (за породице погинулих,  несталих или 

рањених бораца Војске Републике Српске, за ратне 

војне инвалиде од I до IV категорије Војске 

Републике Српске или за особе са посебним 

потребама).    

9. Oвjeрeнa изjaвa: 

    - дa ћe подносилац захтјева ако буде изабран као 

корисник Пројекта суфинaнсирaти нaбавку     плaстe-

никa и пратеће опреме у износу од 400,00 КМ (ово се 

не односи на подносиоце захтјева који доставе доказ 

о незапослености из Завода за запошљавање 

Републике Српске)  

    - дa ћe подносилац захтјева ако буде изабран као 

корисник Пројекта припремити земљиште на  којем 

ће бити монтиран пластеник, те обезбиједити цемент 

и шљунак за бетонске стопе 

   - дa ћe подносилац захтјева ако буде изабран као 

корисник Пројекта регистровати пољопривредну      

дјелатност и остаће регистрован најмање 3 године од 

дана закључивања Уговора о додјели пластеника, 

пратеће опреме и садног материјала са општином 

Србац    

    - дa ћe подносилац захтјева ако буде изабран као 

http://www.srbac-rs.com/
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корисник Пројекта дoбијeни плaстeник зaдржaти у   

влaсништву нajмaњe 3 гoдинe oд дана закључивања 

Угoвoра o дoдjeли плaстeникa, пратеће опреме и 

садног материјала с општином Србац 

   - дa ћe подносилац захтјева ако буде изабран као 

корисник Пројекта oбaвeзнo присуствoвaти     

eдукaциjама и састанцима из oблaсти плaстeничкe 

прoизвoдњe који ће се организовати у оквиру   

реализације Пројекта  

   - дa подносилац захтјева или члан његовог 

домаћинства у последњих 5 година није остварио 

право на додјелу или суфинансирање набавке 

пластеника путем општине Србац.  

 

V  ИЗБOР КОРИСНИКА 

Члaн 8. 

Избoр корисника зa дoдjeлу плaстeникa врши сe нa 

oснoву пристиглих захтјевa нa Jaвни пoзив. Кoмисиjу 

зa oдaбир кoрисникa зa дoдjeлу плaстeникa, пратеће 

опреме и садног материјала именује Начелник 

општине. Зaдaтaк Кoмисиje jе да изврши прeглeд 

пристиглих захтјева са потребном документацијом, 

изађе на терен за сваког од подносиоца захтјева 

(записнички додијели број бодова у вези са 

припремљености земљишта за пластеник), те да на 

основу критeриja зa бoдoвaњe из члана 4. овог 

Правилника сачини приједлог ранг листе коју 

дoстaвљa Начелнику општине. Комисија задржава 

право провјере документације у случају сумње у 

вјеродостојност исте. Начелник општине доноси 

прелиминарну ранг листу која се објављује на 

огласној табли Општинске управе Србац и на 

званичној општинској интернет страници. На 

прелиминарну ранг листу подносиоци захтјева имају 

право приговора у року од 8 дана од дана 

објављивања исте.   

Након истека рока за приговор, Начелник општине 

доноси коначну ранг листу корисника Пројекта и иста 

ће се објавити у Службеном гласнику општине 

Србац, на огласној табли Општинске управе Србац и 

на званичној општинској интернет страници. 

 

Члaн 9. 

 

Након проведене процедуре избора корисника 

Пројекта, исти закључуjу Угoвoр o дoдjeли 

плaстeникa, пратеће опреме и садног материјала са 

општином Србац кojим ћe бити рeгулисaнa свa дaљнa 

мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe. Сваки корисник Пројекта 

ће прије закључивања Уговора са општином Србац 

бити детаљно упознат са свим одредбама Уговора. 

 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члaн 10. 

Прaвилник ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и биће 

објављен у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-022-52/21 

Датум: 02.03.2021. године  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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П Л А Н 

АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ЗЕМЉОТРЕСА У ОПШТИНИ СРБАЦ   

ЗА ПЕРИОД  2021- 2023. ГОДИНА 

 

УВОД 

 

План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса на подручју општине Србац је основни документ за координацију и 

спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности републичких органа, општине Србац, привредних друштава, других правних лица и 

удружења грађана који спроводе мјере и задатке заштите од земљотреса као дио интегралног система заштите и спасавања од елементарних непогода и других 

несрећа у Републици Српској. 

План активности је израђен на основу анализе прикупљених података, анализе тренутног стања, закључака са координационих састанака, евалуације досадашњих 

искустава, као и мишљења и приједлога субјеката од непосредног значаја за ову област. 

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности 

на заштити и спасавању људи, материјалних добара и животне средине од земљотреса са циљем остваривања мјерљивих ефеката кроз евидентно смањење штета 

на природним ресурсима и богатством наших простора. 

Орган цивилне заштите општине Србац је надлежан за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везаних за спровођење овог плана, 

док је задатак осталих субјеката у систему заштите и спасавања, у дијелу властите одговорности, да израде и у датом року спроведу изведене оперативне планове, 

према Плану активности. 

 

План активности је подијељен на сљедеће цјелине: 

 

I -ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

II -НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА  АКТИВНОСТИ 

III -СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

IV -СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 

V -СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

VI -ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ   ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 

VII -ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

I         ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

 

Земљотреси су велика природна опасност која доводи до губитка живота и губитака усљед оштећења на објектима. За људе који живе у подручјима погођеним 

јаким земљотресима, управљање ризиком и одлуке које треба да буду донесене по њиховом догађању су од животног значаја. Територија Босне и Херцеговине, 

односно Републике Српске,  представља један од сеизмички активнијих дијелова Балканског полуострва.Поред природних земљотреса који су честа појава, у 

региону се јављају и вјештачки земљотреси као посљедица изградње хидроакумулација и активности у рудницима.  

За изучавање сеизмичности територије Републике Српске и окружења  потребна су познавања жаришта земљотреса како  локалних тако и удаљених и из других 

држава. 

 

 * СЕИЗМИЧКИ ХАЗАРД  ( ОПАНОСТ)  ТЕРИТОРИЈЕ  ОПШТИНЕ  СРБАЦ 
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Сеизмички хазард (опасност) територије општине Србац одређен је географским положајем и геолошким карактеристикама сјеверног дијела Републике Српске. 

Иако на територији општине нема утврђених значајних расједа, са аспекта сеизмичке опасности важна је близина других расједа који могу да генеришу јаке 

земљотресе. Ту се прије свега мисли на  тзв. бањалучки и приједорски расјед  а подаци дати на карти и табели говоре о сеизмичкој активности на наведеном  

подручју. 

 

                
 

                Карта епицентара земљотреса магнитуде М≥4.0 јединице Рихтерове   скале на  удаљености око 75 km од  Српца 

                                          Табела -  Каталог земљотреса М≥4.0 јединице Рихтерове скале који утичу на сеизмички хазард општине Србац 

                    Датум Вријеме Гео.дуж Гео.шир Магн. Дубина Мјесто Удаљеност 

27.10.1969 8:10:58 44.85 17.22 6.6 33 Бањалука 37.52 

13.8.1981 2:58:13 44.85 17.33 5.7 16 Лакташи 32.69 

20.5.1888 10:30:00 44.95 16.88 5.5 16 Приједор 53.64 

20.4.1888 10:30:00 44.90 16.90 5.5 20 Приједор 54.33 

18.12.1861 8:20:00 45.20 16.70 5.5 23 Дубица 65.38 
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13.4.1964 8:30:03 45.27 18.04 5.4 5 Сл.Брод 44.18 

26.10.1969 15:36:52 44.84 17.30 5.3 20 Лакташи 34.81 

31.12.1969 13:18:33 44.88 17.23 4.9 15 Лакташи 34.47 

25.8.1995 9:27:19 45.39 17.65 4.8 5.4 Пожега 32.66 

8.4.1984 20:58:20 44.55 17.13 4.8 7 Бањалука 69.59 

30.5.1968 18:15:47 45.40 17.00 4.8 33 Новска 52.17 

29.10.1935 22:06:00 44.90 17.10 4.8 11 Бањалука 40.7 

20.2.1996 14:12:13 44.50 17.23 4.7 13 Бањалука 71.68 

31.8.1950 17:22:13 44.90 17.40 4.7 5 Лакташи 25.3 

21.10.1935 11:07:17 44.90 17.10 4.7 8 Бањалука 40.7 

15.9.1883 1:45:00 45.30 18.40 4.7 1 Ђаково 71.81 

26.12.1813 13:30:00 45.30 18.40 4.7 10 Ђаково 71.81 

21.3.1953 19:35:18 45.30 18.20 4.6 10 Ђаково 57.02 

17.12.1940 10:52:42 45.00 18.00 4.6 17 Дервента 39.34 

11.10.1935 0:46:33 44.80 17.20 4.6 9 Бањалука 42.87 

18.3.1928 23:49:35 45.40 17.20 4.6 10 Пакрац 41.02 

3.6.1990 11:39:11 44.64 17.59 4.5 1.6 Теслић 52.52 

20.4.1977 0:31:52 44.87 17.33 4.5 9.8 Лакташи 30.74 

29.11.1973 16:47:35 45.20 18.10 4.5 19 Сл.Брод 46.26 

27.10.1969 8:53:40 44.88 17.06 4.5 9 Бањалука 44.56 

11.7.1967 12:41:18 44.58 17.12 4.5 0 Бањалука 66.99 

11.8.1897 19:15:00 45.20 17.90 4.5 12 Сл.Брод 31.14 

13.6.1955  22:31:50 45.20 17.70 4.2 10 Сл.Брод 19.23 

29.1.2002  15:25:16 45.03 17.74 4.1 40 Србац 20.39 

15.5.1861 0:30:00 45.20 17.30 4.1 10 Н.Градишка 19.23 

 

Како је Србац гранична општина са Републиком Хрватском значајан утицај на сеизмичку активност остварује близина расједа  код Славонског Брода и Сиска. 

  

Сеизмичка опасност приказана је на сеизмолошким картама по параметру максимално очекиваног интензитета  за различите повратне  периоде. Увидом 

у поменуте карте које су дио овог документа јасно је да шире подручје општине Србац није територија са израженим  сеизмичким хазардом ако се пореди са 

неким територијама у Републици Српској гдје је сеизмички хазард врло висок. Ипак, територија општине Србац се на Сеизмолошкој карти за повратни 

период од 500 година, која представља и основ за пројектовање, налази у зони 8 степени Меркалијеве скале. Према важећој законској регулативи  зонама 

високог сеизмичког ризика сматрају се територије које се налазе у зонама 7, 8 и 9 степени Маркалијеве скале на Сеизмолошким картама и подразумијева се 

досљедна примјена прописа који регулишу област грађења у сеизмички активним подручјима. Како је сеизмички хазард одређен најјачим земљотресима, а 
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узимајући у обзир брзину простирања сеизмичких таласа те дистрибуцију ефеката ових земљотреса за дефинисање сеизмичког хазарда територије морају се 

анализирати јаки земљотреси са епицентрима на удаљености 75 км и више од територије од интереса.  

Анализом историјских података из базе Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске можемо закључити да сви земљотреси у региону који 

разматра ова процјена могу се довести у корелацију са два највећа расједа на овој територији односно бањалучким и приједорским као и са расједима Славонски 

Брод и Сисак са територије Хрватске. Најјачи земљотрес на територији Републике Српске  десио се, као што је познато, на подручју Бањалуке (1969. године) са 

магнитудом 6.6 јединица Рихтерове скале на удаљености 37 km од Српца. Према подацима којима располаже РХМЗ једини земљотрес чија магнитуда прелази 

границу од интереса за сеизмички хазард чији eпицентар се налази на терирорији општине Србац, догодио се 29.1.2002. године са магнитудом М=4.1 

јединице Рихтерове скале. 

 

              Карта епицентара земљотреса М<4.0 јединице Рихтера на  подручју општине Србац и околине 

 

*  СКАЛА  ЗА  ПРОЦЈЕНУ  МАКРОСЕИЗМИЧКОГ  ИНТЕНЗИТЕТА 

 

Медведев-Спонхауер-Карник скала, такође позната као МСК или МСК-64 (верзија из 1964), је макросеизмичка скала која  се користи за  процјену  дејства  

земљотреса на основу уочених ефеката. Ова скала за оцјену интензитета земљотреса је у употреби и представља модификацију MCS (Меркали-Канкани-Зиберг).  

Скала је заснована  на искуствима из примјене модификоване Меркалијеве  скале  а користи се у Европи од 80-тих година прошлог вијека. Скала има 12 степени 

изражених у римским бројевима а при одређивању степена интензитета узима се у обзир: 

 

а) Дејство на  људе и њихово понашање 
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б) Ефекти на предметима и природи  

в) Оштећења на објектима. 

 

МСК-64 скалом су обухваћене:  три класе  зграда према начину градње, пет степени оштећења зграда и количинске карактеристике.  

КЛАСЕ  ЗГРАДА 

 

А   - зграде од необрађеног камена, сеоске зграде, зграде од непечене цигле, куће облијепљене глином,  

Б  - обичне грађевине од печене опеке, зграде сачињене од блокова и монтажне зграде   (префабрикован материјал) , зграде сачињене од  природног тесаног 

камена и оне са дјелимично дрвеном  конструкцијом; 

Ц     - армирано-бетонске зграде и добро грађене дрвене куће. 

 

КЛАСИФИКАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА  

 

Први степен – лака оштећења-   једва видљиве прслине на врло малом броју зидова; опадање малтера само на малим површинама. 

Други степен – умјерена оштећења- мање пукотине у зидовима, опадање крупних комада малтера, падање цријепова са крова, појава пукотина на димњацима и 

опадање дијелова димњака. 

Трећи степен – тежа оштећења- веће и дубље пукотине у зидовима, рушење димњака. 

Четврти степен – разарање- зјапеће пукотине у зидовима, лом зидова, рушење дијелова објеката, рушење везе између дијелова објеката, рушење преградних и 

калканских зидова. 

Пети степен – тотална оштећења- Потпуно рушење објеката. 

 

КОЛИЧИНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ представљају процентуални приказ у односу на постојећи број  објеката у региону : мало ( око 5 %), много (око 50%) и 

већина (око 75%). 

 

СТЕПЕН МАКРОСЕИЗМИЧКОГ ИНТЕНЗИТЕТА СА ОПИСИМА ДЕЈСТВА ЗЕМЉОТРЕСА  на:   људе (а), предмете и природу (б) и оштећења 

објеката (ц)  

 

 

I  степен –   НЕОСЈЕТАН  ЗЕМЉОТРЕС 

а) Интензитет осциловања тла људи не могу осјетити. Земљотрес региструју само  инструменти. 

II степен –   ЈЕДВА  ОСЈЕТАН  ЗЕМЉОТРЕС 

 

а) Вибрације осјећају само појединци у стању мировања у кући, нарочито на вишим  спратовима. 

 

III степен – СЛАБ ЗЕМЉОТРЕС  

 

а) Осјећају у кућама појединци, ван кућа само у повољним околностима (у мировању, без буке). Вибрације сличне проласку лаког камиона. 

б) Пажљиви посматрачи запажају мало њихање окачених предмета, а нешто веће њихање на спратовима. 

 

IV степен – УМЈЕРЕН ЗЕМЉОТРЕС      

   

а) Многи осјећају земљотрес у згради, као удар из дубине. Изван  зграде  осјећа врло мали број људи. Мањи број људи се пробуди, али без осећаја страха. Осjећају 

и људи у колима којa се не крећу. Вибрација слична проласку тешко натовареног камиона. 
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б) Звече прозори, врата и столови. Подови и зидови шкрипе. Намештај почиње да се тресе.Висећи предмети лагано се њишу. Површина течности у отвореним 

судовима мало таласа. 

V степен –  ЈАК ЗЕМЉОТРЕС  (  буди из сна ) 

 

а) У зградама осјећају сви људи, изван зграда многи људи. Већина се буди. Појединци истрчавају из куће. Вибрација слична оној коју би произвео пад тешког 

предмета у згради. 

б) Зграде вибрирају. Окачени предмети знатно се њишу. Слике лупкају о зидове или се помјерају. Понеки зидни сатови са клатном се заустављају. Нестабилни 

предмети се претурају или помјерају с места. Врата и прозори се нагло отварају и затварају. Течности се просипају из напуњених судова. Животиње су 

узнемирене.   

в) Могућа су лака оштећења на зградама класе А. 

 

VI степен – ВРЛО ЈАК ЗЕМЉОТРЕС (  застрашујући ) 

 

а) Осјећа већина људи у зградама и ван зграда. Већина људи уплашено истрчава из кућа. Поједини људи губе равнотежу. 

б) Понегдје се руши посуђе и стакло или књиге падају са полица. Могуће је помјерање тешког      намештаја. Мала звона на торњевима могу да зазвоне. Домаће 

животиње бјеже из штала. 

в) 1. степен оштећења на мало зграда класе Б и на много класе А.  

     2. степен оштећења на мало зграда класе А 

У рjеђим случајевима могућа је појава пукотина ширине до 1 cm у влажном тлу. На падинама понекад клизи тло. Запажају се промјене у издашности извора и 

нивоа воде у бунарима. 

 

VII степен – СИЛАН ЗЕМЉОТРЕС (Оштећења зграда) 

 

а) Већина становништва је уплашена и бјежи из кућа. Многи се тешко одржавају на ногама. Вибрације осјећају и лица у моторним возилима у покрету. 

б) Велика звона на торњевима звоне. Спојеви на цјевоводима су оштећени. 

в) 3. степен оштећења – већина, 4. степен оштећења - мало зграда класе А 

     2. степен оштећења - много зграда класе Б 

     1. степен оштећења - много зграда класе Ц 

У посебним случајевима клизе стрме косине на путевима. Таласи на води. Вода се замућује. Мијења се ниво воде у бунарима и издашност извора. Ријетки 

случајеви откидања дијелова пјешчаних или шљунчаних насипа. 

VIII  степен –ШТЕТАН ЗЕМЉОТРЕС (Рушење зграда)  

 

а) Страх и паника. Људи који управљају моторним возилима постају узнемирени. 

б) Тежи намјештај се креће и дјелимично претура. Лустери дјелимично оштећени. Ломе се неке гране дрвећа. Споменици се помјерају са мјеста. Надгробни 

споменици се претурају.Изузетно долази до лома цјевовода на спојевима 

в)  4.  степен оштећења- већина зграда класе А 

      3. степен оштећења - већина зграда класе Б 

      2. степен оштећења - већина, 4. степен  оштећења - много зграда класе Ц 

 Пукотине у тлу ширине неколико центиметара. Мала клизања тла и на стрмим косинама. Вода у језерима се замућује. Нaстају нови водени резервоари. 

Пресушени бунари се пуне водом, а постојећи пресушују. Много случајева промjене издашности извора и нивоа воде. 

 

IX степен – РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС (Опште оштећење зграда) 
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a) Општа паника. Животиње бјеже. 

б) Велике штете на намјештају. Споменици и стубови се руше. Велике штете на резервоарима.  Подземне цијеви се дјелимично ломе. У неким случајевима долази 

до савијања  

     жељезничких шина и оштећења на путевима. 

в)  5. степен оштећења - много зграда класе А 

     4. степен оштећења - много, 5. степен оштећења - мало зграда класе Б 

     3. степен оштећења - много,  4. степен - мало зграда класе Ц 

На равничарском земљишту, које је подводно, вода избија на површину и разлијева се. Пијесак и муљ могу бити избачени са водом или без воде. Пукотине које се 

јављају у земљишту могу достићи ширину до 10 cm. Поред таквих, може се јавити и већи број мањих пукотина. Чести су одрони и одваљивање великих комада 

стијена у брдовитим предјелима. Долази до активирања многих клизишта. На воденим површинама јављају се велики таласи. Такође се јављају велике промјене у 

режиму подземних вода. 

 

*  КАРТЕ  МАКСИМАЛНО ОЧЕКИВАНИХ ИНТЕНЗИТЕТА ЗА ПОВРАТНЕ ПЕРИОДЕ  50, 100, 200 и 500  година (извор: Републички 

хидрометеоролошки завод, Бања Лука) 

 

На приложеним картама су приказани максимални интензитети очекиваних потреса изражени у степенима  МСК-64 скале с вјероватноћом 63% и за повратне 

периоде 50, 100, 200 и 500 година.  

 

Карте максимално очекиваних интезитета за повратне периоде 50,100,200 и 500 година  
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СЕИЗМОЛОШКИ  МОНИТОРИНГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 

Сеизмолошку мрежу Републике Српске чини дванаест дигиталних аутоматских станица од којих је девет сеизмолошких станица са краткопериодичним сензорима 

намијењених регистровању локалних потреса а три сеизмолошке станице са широкопојасним сензором, инсталисане су у Бањој Луци, Хан Пијеску и Крупи на 

Уни и намијењене су праћењу глобалних сеизмичких догађања. У мјесту Србац , у кругу Метеоролошке станице , 25.11.2015. године у склопу пројекта „AlpArray“ 

инсталисана је и пуштена у рад сеизмиолошка станица која је била привремена . 

 

Након три године опрема је уклоњена са наведене локације тако да сад на подручју општине Србац не постоји сеизмолошка станица. Савремена тенденција у 

изражавању хазарда по овом параметру подразумијева успостављање акцелерометарске мреже која је вишеструко гушћа од сеизмолошке. Посебан значај има 

постојање већег броја акцелерометара у урбаним срединама због чињенице да локално тло у зависности од квалитета доводи до амплификације сеизмичког таласа 

односно повећавања ефекта земљотреса на површини. 

 

*  ОСМАТРАЊЕ ,ОБАВЈЕШТАВАЊЕ  И УЗБУЊИВАЊЕ СТАНОВНИШТВА 
 

Функционисање система за осматрање, обавјештавање и узбуњивање становништва општине Србац, као и остали дијелови бањалучког подручја, у највећеој мјери 

зависи од стања постојеће сеизмолошке мреже. Према расположивим подацима опрема у станицама је стара, а за пренос података се користи најјефтинија 

комерцијална услуга интернета, односно АДСЛ пакет мрежног оператера М-тел везан за фиксни телефон, ако постоји на локацији или коришћењем мобилне 

телефоније, на осталим. За ову врсту услуге мрежни оператер не пружа 24 часовну техничку подршку и није намијењена за пословне кориснике. Ако узмемо у 

обзир податак да већ приликом дешавања земљотреса  интезитета изнад 6
о 

МСS  долази до престанка рада електричног напајања телефонских линија и интернета, 

јасно је да овакав начин прикупљања и обраде података није адекватан и да би у том случају дошло до отежане размјене података са надлежним оперативно-

коминикацијским центром-121.   

Сходно одредбама Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама, као и Правилника о поступању грађана у случају опасности, одлуку о активирању 

система за узбуњивање у случају земљотреса или друге елементарне непогоде доноси начелник општине. Узбуњивање и обавјештавање врше штабови за ванредне 

ситуације, повјереници, службе и јединице ЦЗ, привредна друштва и друга правна лица. За узбуњивање се користе сирене, разгласни уређаји, електронски медији 

( РТВ станице,локална радио станица...), интернет страница општине Србац. И у oвом случају постоји опасност од престанка напајања телефонских линија и 

интернета што би знатно отежало обавјештавање становништва као и комуникацију између државних органа, оперативно-комуникационог центра, те општинских 

и мјесних кризних штабова за ванредне ситуације.   
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Треба напоменути да би се приликом узбуњивања звучним сигналима у случају земљотреса, користио знак за „ватрогасну узбуну“ који се користи за хитно 

окупљање ватрогасних и других јединица заштите и спасавања ( три једнолична тона по 20 секунди и двије паузе од по 15 секунди,укупно 90 секунди).  Овим 

сигналом, уз адекватна пратећа саопштења, би се извршило алармирање становништва, те се покренуо механизми система заштите и спасавања на погођеном 

подручју ( провођење мјера из планова заштите и спашавања из рушевина, планова цивилне заштите , оперативних планова учесника , ентитеских планова за 

заштиту и спасавање, прва медицинска помоћ , евакуација , збрињавање, асанација и др .) Знак за „ непосредну опасност“  се неби могао користити из разлога што 

у случају земљотреса није могуће провести правовремено упозоравање становништвана на ову врсту опасности. Саопштења и обавјештења се емитују након датог 

сигнала за узбуњивање. 

 

* ПОТЕНЦИЈАЛНИ  УТИЦАЈ ЗЕМЉОТРЕСА  ИЗ БАЊАЛУЧКОГ ЖАРИШТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 

Насељено мјесто Србац налази се на удаљености од 37 km, док се најближи дио територије општине Србац налази на удаљености 20 km од епицентра најјачег 

земљотреса из бањалучког жаришта па можемо рећи да је подручје изложено дејству земљотреса  генерисаних у бањалучком жаришту. Према сценарију 

израђеном за повратни период од 50 година најјачи земљотрес би се на територији општине Србац манифестовао са интензитетом од VI степени Меркалијеве 

скале што подразумијева мања оштећења на старијим и слабије грађеним објектима. Посебно би требало разматрати објекте више спратности.     

 

Сценаријо разорног земљотреса магнитуде M ≥ 6.5 јединица Рихтерове скале 

  
Карта стварних изосеиста за земљотрес 1969. године 
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Повод за израду Сценарија разорног земљотреса магнитуде M ≥ 6.5 јединица Рихтерове скале на ширем подручју Бањалуке је земљотрес који се већ десио 

27.10.1969 године.  

 

Као што се види према горњој карти која представља изосеисте базиране на стварним ефектима земљотреса из 1969. године Србац се налазио у области VII 

степена оштећења . Треба имати у виду да ефекти које би земљотрес имао зависе прије свега од изложености људи и објеката, односно да би се правилно 

процијенили потенцијални ефекти треба располагати подацима о врсти и броју објеката те густини насељености у односу на 1969. годину.  

 

На основу расположивих података можемо предвидјети будући сценарио земљотреса на подручју општине Србац интезитета од   7
о 
МSC : 

 

Већина становништва би била уплашена и покушала бу да бјежи из стамбених објеката. Посебну опасност би представљала евакуација становника из стамбених 

зграда.Одржавање равнотеже би било отежано, а посебно у објектима више спратности. У стамбеним објектима би дошло до помјерања намјештаја и падања 

предмета са полица. Објекти зграда класе А би у великом броју имали 3.степен оштећења, а у малом броју 4.степен оштећења. Објекти зграда класе Б би у 

великом броју имали оштећења 2.степена, а у малом броју 3.степен оштећења. Објекти зграда класе Ц би у великом броју имали 1.степен оштећења, а у малом 

броју 2.степен оштећења.  На мјестима гдје путеви засијецају падине могу се јавити клизишта и пукотине на путу . На спојевима цјевовода јављају се оштећења, у 

каменим оградама и зидовима јављају се пукотине. На воденим површинама образују се таласи, вода се мути усљед дизања муља са дна према површини, ниво 

воде у бунарима се мења као и издашност извора и квалитет воде у њима . Пресушени извори могу се обновити, а активни пресушити . Могу се јавити клизишта 

на шљунковито - глиновитим обалама . Дошло би до прекида телефонског саобраћаја и интернета. Зависно да ли би до земљотреса дошло у видном или ноћном 

времену, наведени сценарио предвиђа до 50 особа са повредама, а материјална штета би била од  500.000,00  до 1.000.000,00  КМ.  

 

 АНАЛИЗА  КАПАЦИТЕТА И  КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА 

 

Ако сагледамо стање у области реализације превентивних мјера заштите од рушења у случају земљотреса потребно је изврши одређена прилагођавања у смислу 

примјене прописа из домена изградње објеката, урбанизације и планирања мјера заштите и обезбјеђења финансисјких средстава за провођење ових мјера. 

Прилагођавања су потребна у сфери организововања постојеће грађевинске оперативе за расчишћавање рушевина и људства за спашавање из рушевина и 

пружања прве помоћи у смислу обучавања и опремања екипа са нужном опремом, док би формирање специјалистичке јединице за спашавање из рушевина било у 

надлежности РуЦЗ. Такође значајна прилагођавања су неопходна у планирању и провођењу мјера опоравка у циљу нормализације живота становништва 

(смјештај, исхрана, водоснабдјевање и снабдјевање струјом, успостављање телекомуникација, санација и обнова објеката). 
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II    - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ У ЗАШТИТИ ОД ЗЕМЉОТРЕСА  
 
 

 

Редни 

Број 

 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

 

 

 

1. 

 

Oдржати сједницу општинског штаба за ванредне ситуације на 

којој  разматрати и усвојити: 

а)  план рада штаба за ванредне ситуације на спровођењу 

превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од 

земљотреса за период  2020-2023. годинe, 

б) план оперативног спровођења овог плана са плановима 

ангажовања и активног учествовања, као и ажурним прегледима 

свих субјеката од непосредног значаја за заштиту и спасавање на 

подручју општине.  

в)  анализу стања опремљености и обучености субјеката од 

значаја за заштиту и спасавање од земљотреса, а све у циљу 

правовремене припреме за спровођење планираних задатака, 

г)  анализу реализације уговора закључених са привредним 

друштвима, другим правним лицима те другим субјектима од 

значаја за спровођење оперативних задатака, 

д) финансијски план општине за спровођење задатака из области 

Цивилне заштите  

 

 

 

-Начелник општине 

као Командант 

штаба 

-Орган за ЦЗ и ППЗ  

 

Чланови општинског шта-

ба за ванредне ситуације   

 

31.3. 

 

 

 

План оперативног 

спровођења Плана 

доставити РУЦЗ до 

15.4.2020.год. 

 

У даљем тексту 

Одсјек за борачко-

инвалидску 

заштиту и цивилну 

заштиту је „Орган 

за ЦЗ и ППЗ“ 

     

2. 

 

Одржати радне састанке са привредним друштвима,другим 

правним лицима,и повјереницима ЦЗ како би се извршиле 

припреме и побољшала међусобна координација у спровођењу 

мјера заштите од земљотреса. 

 

 

Орган за ЦЗ и ППЗ 

 

 

Привредна друштва и 

друга правна лица, 

удружења грађана, 

повјереници заштите и 

спасавања, савјети МЗ 

 

 

15.4. 

 

     

3. 

 

Упознати удружења грађана,планинарска друштва, омладинске и 

друге невладине организације са планом оперативног 

спровођења овог плана, њиховим циљевима и задацима и 

осмислити начин њиховог ангажовања на конкретним задацима.  

 

 

Орган за ЦЗ и ППЗ 

 

 

Удружења и организације 

наведене у задатку 

 

 

31.4. 
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4. 

 

Код школске популације спровести активности на упознавању са 

мјерама заштите од земљотреса и на тај начин развијати свијест 

о потреби провођења наведених мјера  

 

 

 

Орган за ЦЗ и ППЗ 

 

Образовне установе  

  

 

5. 

 

Успоставити ефикасан систем обавјештавања и узбуњивања.  

 

Орган за ЦЗ и ППЗ 

 

ТВЈ Србац, ПС Србац, 

савјети МЗ, привредна 

друштва, повјереници ЦЗ 

у мјесним 

заједницама,Подручно 

одј.ЦЗ Бања Лука, медији 

 

 

Стални 

Задатак 

 

 

6. 

 

Досљедно спроводити прописе и стандарде који се морају 

примјењивати приликом пројектовања и грађења на цјелокупној   

територија опшине Србац 

 

Одјељење за 

просторно уређење 

и стамбено-

комуналне 

дјелатности 

 

 

Одјељење за инспекцијске 

полове, Орган за ЦЗ и 

ППЗ 

 

Стални 

Задатак 

 

 

7. 

 

Посебним планом предвидјети начин регулисања саобраћаја у 

ванредним условима,правце и начине кретања возила за 

снабдјевање,возила хитне помоћи,возила комуналних 

служби,служби за хитне интервенције и осталих приоритетних 

служби и органа. 

 

-Одјељење за прос-

торно уређење и 

стамбено-

комуналне 

дјелатности 

-ПС Србац 

 

 

Орган за ЦЗ и ППЗ  

 

1.5. 
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III      ПРОВОЂЕЊЕ  ПРЕВЕНТИВНИХ   МЈЕРА 

 

 

Редн

и 

број 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

ИЗВРШИЛАЦ УЧЕСНИК РОК НАПОМЕНА 

8. На основу процјене угрожености и планова 

заштите и спасавања од земљотреса, утврдити 

потребе у људству,материјално-техничким 

средствима и опреми и формирати, опремити и 

обучити додатне снаге цивилне заштите, а 

постојеће јединице цивилне заштите опште 

намјене оспособити као помоћне снаге 

 

-Орган ЦЗ и ППЗ ТВЈ Србац, комуналне и 

друге организације и 

предузећа која се ангажују у 

случају настанка 

земљотреса, јединица ЦЗ за 

спашавање из рушевина,     

 

Стални 

задатак 

 

9. Планирати, припремити и реализовати обуку 

чланова општинског штаба за ванредне ситуације, 

јединица цивилне заштите и тимова за спашавање 

из рушевина, старјешина и јединица цивилне 

заштите опште намјене, те повјереника и савјета 

мјесних заједница. 

Орган ЦЗ и ППЗ 

 

 

Чланови општинског штаба 

за в/с ,ТВЈ, припадници 

јединица ЦЗ, екипе за 

пружање прве помоћи  из 

здравствених установа на 

подручју општине Србац, 

повјереници за заштиту и 

спасавање и савјети МЗ 

Стални  

задатак 

 

10. Припаднике јединица цивилне заштите осигурати 

од посљедица несрећног случаја,обезбједити им 

новчану накнаду за вријеме ангажовања те их 

опремити потребном опремом и средствима.  

-Начелник општине  

-Орган ЦЗ и ППЗ 

Одјељење за општу управу, 

Одјељење за финансије, 

припадници јединица ЦЗ 

Стални 

задатак  

 

   11. Уговором дефинисати узајамне обавезе и начин 

ангажовања грађевинске механизације и радне 

снаге. Обавезати привредна друштва и друга 

правна лица која располажу грађевинском 

механизацијом да израде спискове грађевинске 

механизације којом располажу , те да их доставе 

начелнику општине који ће извршити ангажовање 

грађевинске механизације у складу са потребом и 

својим овлашћењима.  

-Начелник општине 

-Орган за ЦЗ и ППЗ 

Одјељење за општу 

управу,Одјељење за 

финансије, привредна 

друштва и друга правна 

лица 

 

Стални 

задатак 

 

   12. Извршити опремање ватрогасних јединица сред- 

ствима и опремом неопходном за заштиту и 

спасавање из рушевина. 

-ТВЈ Србац 

-Одјељење за финансије 

Орган за ЦЗ и ППЗ  Стални  

задатак 
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13. Спроводити сеизмолошки мониторинг над 

објекатима од посебног значаја као што су 

енергетски и индустријски објекти,важни мостови 

и други објекти од важности за општину 

-Одјељење за просторно  

уређење и стамбено -комуналне  

дјелатности 

-Одјељење за инспекцијске 

послове 

Орган ЦЗ и ППЗ, Подручно 

одјељење ЦЗ Бања Лука 

Стални 

задатак 

 

   14. Обезбиједити довољне количине лијекова и меди- 

цинских средстава за вријеме трајања евентуалне 

угрожености од земљотреса.  

-Дом здравља  Србац 

-Остале здравствене установе 

на подручју општине Србац   

ОО Црвеног крста Србац, 

Министарство здравља и 

социјалне заштите,Црвени 

крст РС 

Стални 

задатак 

 

15. Информативним активностима афирмисати 

позивање на број 121- Републичка управа цивилне 

заштите, односно Подручно одјељење у Бањој 

Луци,као и друге бројеве телефона за хитне 

интервенције 122-полиција,123-ватрогасци,124-

прва помоћ и ЦЗ Општине Србац  

Орган за ЦЗ и ППЗ  ЈУ Радио Србац, званична 

интернет страница Општине 

Србац, повјереници  ЦЗ , 

преузећа, установе, 

становништво са угрожених 

подручја,удружења грађана 

и друга удружења 

Стални 

задатак 

 

16. Планирати  ангажовање Хеликоптерског сервиса 

Републике Српске за евакуацију угрожених 

грађана и достављање пакета са храном, 

средствима за хигијену и лијековима угроженим 

грађанима у случају хитног одговора. 

 

-Начелник општине 

-Хеликоптерски сервис 

Републике Српске 

Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука, 

Орган ЦЗ и ППЗ 

По 

потреби 

Хеликоптерски 

сервис Републике 

Српске може бити 

ангажован по 

одобрењу 

Предсједника 

Републике Српске, 

а на захтјев 

Републичке управе 

цивилне заштите 

17. У најсложенијим ситуацијама, када су директно 

угрожена насеља и живот грађана, планирати 

ангажовање тимова за деминирање Републичке 

управе цивилне заштите. 

-Орган за ЦЗ и ППЗ  

-Деминерски „А“тим РУЦЗ  

Подручно одјељење ЦЗ Бања 

Лука 

По 

потреби 

 

18. Ажурирати, односно детаљно разрадити систем 

веза за потребе извођења акција заштите и 

спашавања из рушевина 

 Орган за ЦЗ и ППЗ , ТВЈ ,ПС 

Србац  

 

Повјереници ЦЗ у мјесним 

заједницама, предузећима и 

установама 

 1.6.  

19. Ажурирати евиденцију лица којима је потребна 

помоћ приликом спасавања   (непокретни, глуви, 

слијепи, стари немоћни...) 

Орган за ЦЗ и ППЗ ЈУ Центар за социјални рад 

Србац, ОО Црвеног крста 

Србац,савјети мјесних 

заједница  

 1.7.   
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IV    - СПРОВОЂЕЊЕ   МЈЕРА  ОДГОВОРА        

 

 

Редн

и 

број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

   20. Активирање општинског штаба за ванредне 

ситуације 

 

Начелник општине Чланови општинског штаба 

за ванредне ситуације  

Према 

процјени 

ситуације 

 

   21. Активирање оперативно-комуникативног центра 

 

 Начелник општине Чланови општинског штаба 

за ванредне ситуације, 

општинска управа   

Према 

процјени 

ситуације 

 

22. Успостављање оперативног дежурства, 

остваривање координације рада са другим 

органима,организацијама и службама општине, 

предузимање мјера у циљу правовременог 

обавјештавања и информисања.  

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

ТВЈ, ПС Србац,предузећа и 

правна лица укључена у 

систем заштите и 

спасавања,савјети 

МЗ,повјереници ЦЗ, 

Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука 

Према 

процјени 

ситуације 

 

23. Прикупљање  расположивих података о 

посљедицама земљотреса-  о људским жртвама, 

броју потпуно срушених објеката и станова, стања 

школских објеката, објеката здравствене заштите, 

као и других објеката земљотресом оштећене 

инфраструктуре и утврђивање активности које су 

се одвијале у њима прије земљотреса и колико је 

људи боравило у њима.  

Општински штаб за ванредне 

ситуације  

Оперативно комуникациони 

центар, повјереници за 

заштиту и спашавање, 

савјети МЗ, ТВЈ, ПС Србац, 

грађани, Центар 122,  

предузећа и друга правна 

лица укључена у систем 

заштите и спасавања, 

Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука 

Према 

процјени  

ситуације 

 

24. Утврђивање приоритета у рашчишћавању 

рушевина како слиједи: рашчишћавање рушевина 

гдје борави више људи (школе, здравствене 

установе, трговачки центри....), обезбјеђење 

проходности путева, обезбјеђење приступа 

критичној инфраструктури и рашчишћавање 

индивидуалних објеката и станова. 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Чланови штаба за ванредне 

ситуације, ТВЈ , ПС Србац, 

јединице  ЦЗ за 

рашчишћавање рушевина, 

здравствене и образовне 

установе, друга предизећа и 

установе гдје се окупља 

већи број људи  

Према 

процјени 

ситуације 

 

 

25. Распоређивање људских и материјално-техничких 

капацитета према утврђеним приоритетима 

расчишћавања. 

Општински штаб за ванредне 

ситуације општине 

 

Чланови штаба за ванредне 

ситуације, ТВЈ , ПС Србац, 

јединице  ЦЗ за 

рашчишћавање рушевина, 

здравствене и образовне 

Према 

процјени 

ситуације 
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установе, друга предизећа и 

установе гдје се окупља 

већи број људи  

 

26. Претраживање рушевина, проналажење и 

спасавања затрпаних. 

 

Општински штаб за ванредне 

ситуације, ТВЈ , јединице ЦЗ за 

спасавање из рушевина  

Савјети МЗ,привредна 

друштва и друга правна 

лица од значаја за 

реализацију планираних 

мјера ,ПО ЦЗ Бања Лука, 

Републички штаб за 

ванредне ситуације 

Према 

процјени 

ситуације 

 

27. Организација пружања прве медицинске помоћи 

угроженом становништву. 

 

Дом Здравља Србац, јединице 

ЦЗ за пружање медицинске 

помоћи, остале здравствене 

установе на подручју општине 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

,Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука, Републички 

штаб за ванредне ситуације 

Према 

процјени 

ситуације 

 

28. Организовање одвоза грађевинског и другог 

отпада на за то предвиђене локације. 

 

Општински штаб за ванредне 

ситуације општине, КП 

„Комуналац“ Србац, привредна 

друштва и друга правна лица од 

значаја за заштиту и спасавање 

Савјети МЗ,ЗЕВ,грађани  Према 

процјени 

ситуације 

 

29. Извиђање погођеног подручја и сваког срушеног 

објекта и одређивање типа - облика рушевине, и 

предузимање активности на откривању посебних 

опасности које угрожавају или могу угрозити 

затрпане у рушевинама, као и њихове спасиоце и 

спровођење мјера безбједности. 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Општинска управа,савјети 

МЗ, Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука 

 

По 

потреби 

 

30. Прикупљање  редовних и варедних извјештаја о 

ситуацији на терену, мјерама које се предузимају, 

ангажованим снагама , приједлогом мјера за 

унапређење система заштите и спасавања 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Повјереници ЦЗ у мјесним и 

стамбеним заједницама, 

предузећа, ТВЈ, ПС Србац и 

друга лица ангажована у 

заштити и спасавању 

У току 

елемента-

рне 

непогоде 

 

31. Информисање грађана о стању на терену и 

предузетим мјерама, те давање упустава 

грађанима за даље поступање 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације, 

-Медији 

Повјереници ЦЗ, савјети МЗ, 

ТВЈ, ПС Србац, ЗЕВ, ОО 

Црвеног крста Србац 

У току 

трајања 

опасности   

 

32. Процјена ситуације и успостављање приоритета и 

редослиједа активности на успостављању 

функционисања објеката критичне 

инфраструктуре (објекти за снабдијевање 

електричном енергијом и водом, објекти 

здравствених установа, објекти за припрему хране, 

зграде локалне самоуправе, школе, ветеринарске 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Привредна друштва и друга 

правна лица од значаја за 

реализацију планираних 

мјера, здравствене и 

образовне установе   

Према 

процјени 

ситуације 
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установе, пошта и телекомуникације, ватрогасни 

дом и остали у складу са процјеном и одлуком 

штаба за ванредне ситуације). 

33. Проглашење ванредне ситуације. 

 

 

Начелник општине 

 

Чланови штаба за ванредне 

ситуације општине 

 

Према 

процјени 

ситуације 

Ванредна 

ситуација се 

проглашава у 

случају  када 

насталој опасности 

не могу адекватно 

одговорити службе 

чија је то редовна 

дјелатност, те се 

морају употребити 

посебне снаге, 

мјере и средства уз 

појачан режим 

активности 

 

   34. Обезбјеђење континуираног снабдијевања еле-    

ктричном енергијом без обзира на временске и 

друге услове. 

„Електрокрајина“ РЈ Србац  Штаб за ванредне ситуације  Сталан 

задатак 

 

35. Обезбјеђење водоснабдијевања 

   

КП „Водовод“ Србац Штаб за ванредне ситуације, 

Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука 

Сталан 

Задатак 

 

36. Евакуација и збрињавање угроженог 

становништва, пружање психосоцијалне помоћи- 

организација кампа за прихват и смјештај 

угроженог становништва и стварање услова за 

живот и рад у кампу 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације  

- ОО Црвеног крста Србац 

-ЈУ Центар за социјални рад 

 

Субјекти који располажу 

смјештајним капацитетима, 

савјети мјесних заједница,  

Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука,  

Према 

процјени 

ситуације 

 

37. Организација информативних пунктова у оквиру 

мјесних заједница са циљем прикупљања 

информација о несталим особама и организовање 

активности на њиховом проналажењу и 

спасавању. 

- Општински штаб за ванредне 

ситуације 

-ОО Црвеног крста Србац 

Савјети мјесних 

заједница,медији 

,повјереници за заштиту и 

спасавање, јединице и 

људство ангажовани на 

спасавању из рушевина, 

грађани 

Према 

процјени 

ситуације 
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   38. Тражење помоћи од Владе Републике Српске у 

случају да су капацитети локалне заједнице 

исцрпљени ( храна, лијекови, шатори, ћебад, 

простирке-кревети,одјећа...)  

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука Републичка 

управа ЦЗ,Влада Републике 

Српске (Републички штаб за 

в/с ако је формиран)  , 

Према 

процјени 

ситуације 

У складу са 

Упутством о 

тражењу,пружању 

и прихватању 

помоћи заштите и 

спасавања у 

венредним 

ситуацијама 

(„Сл.гл.РС“,број53/

13) 

   39. Организација пријема,смјештаја и расподјеле 

међународне и сваке друге помоћи 

Општински штаб за ванредне 

ситуације, ОО Црвеног крста 

ЈУ Центар за социјални рад, 

ЈП Робне резерве, Влада 

РС,Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука 

 

 

 

У складу 

са 

процеду-

рама 

пријема 

помоћи 

 

  40. Ангажовање волонтера на пружању помоћи 

угроженом становништву 

Општински штаб за ванредне 

ситуације, ОО Црвеног крста 

НВО,удружења 

грађана,спортске 

организације и удружења 

Према 

Процјени  

ситуације 

 

41. У случају да због земљотреса буду угрожени 

здравље и живот грађана и да се исти не могу 

евакуисати на други начин ангажоваће се 

Хеликоптерски сервис Републике Српске. Из 

истог разлога ХС користити у случају спасавања и 

евакуације  повријеђених,те доставе хране,воде  и 

лијекова  

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

-Хеликоптерски сервис 

Републике Српске 

-Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука 

-Републичка управа ЦЗ 

 Хеликоптерски 

сервис се може 

ангажовати по 

одобрењу 

Предсједника РС, а 

на захтјев РУЦЗ   
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42. Доношење наредбе о мобилизацији и 

мобилизација расположивих људских и 

материјално-техничких капацитета општине 

Начелник општине  Чланови штаба за ванредне 

ситуације општине 

 

У складу 

са планом 

мобилиза-

ције 

 

Проглашава се  у 

случајевима када 

се адекватан 

одговор не може 

пружити са 

капацитетима 

органа и 

институција који 

се до тада 

ангажовани ( 

наведено 

подразумјева да су 

већ у спасавање 

укључена 

предузећа и 

уастанове којима је 

заштита и 

спасавање редовна 

активност, опште и 

специјалистичке 

јединице  ЦЗ, 

предузећа и друга 

правна лица од 

посебног значаја за 

заштиту и 

спасавање   

43. Распоређивање мобилисаног људства и МТС 

  

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Чланови штаба за ванредне 

ситуације општине, 

јединице и тимови  већ 

ангажовани на спасавању 

којима је потребна помоћ, 

савјети МЗ  

Према 

Процјени  

ситуације 

 

44. Достављање  редовних и варедних извјештаја о 

ситуацији на терену, мјерама које се предузимају, 

ангажованим снагама, приједлогом мјера за 

унапређење система заштите и спасавања,и 

отклањања или ублажавања последица од 

земљотреса 

 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука, ресорна  

министарства 

У току 

елемента-

рне 

непогоде 
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V     - СПРОВОЂЕЊЕ  МЈЕРА ОПОРАВКА 

 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

  45. Санирање последица штете од земљотреса у што 

краћем року у зависности од величине штете и 

расположивих финансијских средстава, а 

приоритетно предузимати следеће мјере: 

-асанација терена, 

-спровођење здравствених и хигијенско-

епидемиолошких мјера 

 -успостављање основних услуга (снабдјевање 

водом,електричном енергијом, комуналне услуге, 

телекомуникационе услуге)  

-отклањање штете на стамбеним, индустријским 

,привредним и инфраструктурним објектима;  

-помоћ правним и физичким лицима којима је 

причиоњена штета; 

-уклањање преосталог грађевинског и другог 

отпада; 

-друге мјере које утврди општински штаб за 

кризне ситуације или надлежни орган у складу са 

Законом. 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Ресорна одјељења 

општинске управе, 

предузећа и установе, ТВЈ, 

ПС Србац и друга лица 

ангажована у отклањању 

последица од земљотреса 

Према 

процјени 

ситуације 

 

  46. Формирање комисије за процјену штете Начелник општине Чланови штаба за в/с , 

чланови комисија   

Према 

процјени 

ситуације 

 

  47. Достављање  извјештаја о ситуацији на 

терену,мјерама које се предузимају на отклањању 

последица од земљотреса,ангажованим снагама са 

приједлогом мјера за унапређење система заштите 

и спасавања,те за отклањање или ублажавање 

последица од земљотреса. 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука, ресорна  

министарства 

Након 

елемента-

рне 

непогоде 

 

 

 

VI     ИЗВЈЕШТАВАЊЕ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЗАДАТАКА  ИЗ  ПЛАНА 

 

48. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су о реализацији задатака из њихове  надлежности благовремено писмено извјештавати начелника општине 

према роковима који су утврђени истим.  
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49.     Извјештај о реализацији овог плана најкасније до 15. децембра текуће  године доставити начелнику општине Србац и Републичкој управи цивилне заштите у склопу  

Годишњег извјештаја о раду . 

 

VII    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

50.  Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и друге задатке из домена заштите и спасавања од   

земљотреса кроз све фазе ( превентива, одговор и опоравак), а који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажавање посљедица изазваних  

земљотресом. 

         51.  Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета и из осталих извора, обезбиједити финансијска  средства потребна за   

њихову реализацију. 

 

52. Овај план објавиће се у „Службеном гласнику Општине Србац”. 

 

Број: 02-85-5/21 

Датум: 18.03.2021. године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

44 

 

На основу члана 22. став 1. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ( „Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12 и 46/17 ), и члана 63.став 

1. Статута општине Србац („Службени гласник општине Србац“, бр.5/17 и 8/17) Начелник општине Србац,   д  о н  о  с  и 

 

П Л А Н 

АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ВЕЋИХ СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА У ОПШТИНИ СРБАЦ   

2021 - 2023 .  ГОДИНA 

 

УВОД 

 

План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијегова на подручју општине Србац је основни документ за 

координацију и спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности републичких органа, општине Србац, привредних друштава, других правних 

лица и удружења грађана који спроводе мјере и задатке заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега, као дио интегралног система заштите и 

спасавања од елементарних непогода и других несрећа у Републици Српској. 

План активности је израђен на основу анализе прикупљених података, анализе тренутног стања, закључака са координационих састанака, евалуације досадашњих 

искустава, као и мишљења и приједлога субјеката од непосредног значаја за ову област. 

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности 

на заштити и спасавању људи, материјалних добара и животне средине од већих сњежних падавина и снијега, са циљем остваривања мјерљивих ефеката кроз 

евидентно смањење штета на природним ресурсима и богатством наших простора. 
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Орган цивилне заштите општине Србац је надлежан за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везаних за спровођење овог плана, 

док је задатак осталих субјеката у систему заштите и спасавања, у дијелу властите одговорности, да израде и у датом року спроведу изведене оперативне планове, 

према Плану активности. 

 

Период зимског одржавања путева траје од 15. новембра текуће до 15. марта наредне године, с тим да се овај период зависно од метеоролошких услова може 

почети раније или се завршити касније. 

 

План активности је подијељен на сљедеће цјелине: 

I      -  ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

II    -   НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ 

III  -    СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

IV  -    СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 

V    -   СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

VI   -   ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 

VII -   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

I         ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

 

Снијег представља врло озбиљну временску појаву, која се често манифестује као непогода и утиче на све сегменте дјелатности човјека и живота заједнице. 

Сњежне падавине се јављају током зимских мјесеци, углавном од децембра до фебруара, а рјеђе у новембру и марту.  

 

Његов утицај на пољопривреду је огроман и зависи од времена појаве. Штити озиме усјеве од зимских мразева, представља залиху воде за биљке у прољетним 

мјесецима, међутим кад изостане, а јаве се јаки мразеви,биљне културе су знатно угрожене. Када се ниска температура јави у каснијим зимским мјесецима и на 

прелазу у прољеће, може изазвати велике штете на озимим културама и воћу. Такође, екстремно ниске температуре могу директно угрозити људске животе, 

посебно кад се јави дужи период с ниским температурама (тзв. хладни талас). Најугрожије су управо наосјетљивије групе – сиромашни и старије становништво 

без или са лошим кровом над главом, те изоловано у брдским областима.  

 

Водни режим и цијела хидропривреда зависе од сњежног покривача, посебно у мјесецима када наступа његово топљење, што значајно утиче на појаву поплава. За 

вријеме обилних сњежних падавина удружених са ниском температуром, долази до ставарања наслага снијега на далеководима, што оптерећује водове и може 

изазвати преоптерећење истих и условити њихово кидање. У грађевинарству се мора водити рачуна о оптерећености конструкција и кровова снијегом, будући да 

ће влажан и дебео сњежни покривач толико оптеретити конструкције и изазвати урушавања истих с могућношћу и људских жртава. Посебно велики негативан 

утицај сњежне падавине имају на путне комуникације и саобраћај. Код јаких сњежних падавина, често се дешава да путеви буду завијани и непроходни, па читава 

насеља (углавном у вишим предјелима), буду одсјечена. 

 

Уз јак снијег често се јавља и јак вјетар који прави наносе и сметове, па на појединим мјестима висина сњежних наноса може бити и по неколико метара (превоји). 

Често се и ниске температуре јављају у том периоду, па је комбинација ова два фактора најнеповољнија, када нека мјеста, или људи (нпр. завијани у колони), буду 

одсјечени од остатка свијета, па ниске температуре могу довести до смрзавања. У таквим условима, због јаког вјетра и падавина, приступ ваздухом је отежан или 

немогућ, поготово ако се ради о планинским предјелима.  
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Табела:  Прагови упозорења у метеоаларму за висину сњежног покривача При изради критеријума за упозорење из претходне табеле, узети су у обзир учесталост 

падања, максималне висине сњежног покривача и повратних периода јављања, као и број дана са сњежним покривачем ≥ 10, 30, 50 cm.  Такође, исти је сачињен 

сходно разлици температура за одређена подручја, тј. на које су екстремно ниске температуре људи адаптирани ( због блажих зима је на југу тај критеријум 

другачији). Треба нагласити да вриједности температура ваздуха испод  -20°С се сматрају врло опасним, а ниво „црвено“ представља упозорење када временске 

прилике изазивају велику штету и доводе до незгода које су у великом броју случајева опасне по живот.  

Најхладнији мјесеци у години су децембар, јануар и фебруар када су падавине и највеће, а температуре ваздуха најниже. Просјечан број дана са снијегом у 

наведеним мјесецима  је 23 , просјечна температура ваздуха износи  – 0,2 
0
C  до   – 0,9 

0
C  , док апсолутна температура ваздуха износи и до - 20 

0
C  . Посебно је 

значајно истаћи да се због утицаја климатских промјена, број дана са снијегом из године у годину смањује, тако да је 2012.године просјечан број сњежних дана 

износио 34,  а 2014. године  12.  Наведени подаци се углавном односе на број дана са снијегом већим од 10 cm, док број дана са снијегом већим од 30 cm износи од 

2 до 10 дана, а број дана са снијегом преко 50 cm је рјеђи и у просјеку се јавља један дан.  

Сходно горе наведеном уочљив је пораст температуре у нашем региону, међутим, према процјенама из Другог националног извештаја, у наредном периоду 

опасност од сњежних падавина и ледених дана се неће смањивати. Ова предвиђања се темеље на очекиваној већој варијабилности климе, тј. да ће појава врло 

екстремних случајева бити чешћа, а интензитет тих екстрема све већи. Без обзира на пројекције топлијих зима, уз мањи број дана са ниским температурама, чешће 

ће се јављати кратки периоди са врло ниским температурама. И управо су ти периоди са врло ниским температурама, знатно испод просјека, и најопаснији.  

ПРИОРИТЕТНИ  ПРАВЦИ  ЧИШЋЕЊА  УЛИЦА , ТРГОВА И ПЈЕШАЧКИХ  СТАЗА 

-   Ул. Љубовијска према Дому здравља  

-   Ул. Моме Видовића од Робне куће до Трга Бораца 

-   Трг Бораца - испред  зграде Општинске управе  

 -   Прилаз испред Дома здравља, Полицијске станице, Ватрогасног друштва и Општине 

-   Пјешачки прилази према Дому здравља 

 

СПИСАК  УЛИЦА  ОБУХВАЋЕНИХ  ЗИМСКИМ ОДРЖАВАЊЕМ 
 

Редни број  Назив улице Дужине (m) 

1.  Данка Митрова у центру са краком ка Општинској управи 500 

2.  Здравка Челара  600 

3.  Љубовијска  2320 
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4.  Врбаска  300 

5.  Савска  600 

6.   27. јула  390 

7.  Данка Митрова-све бочне улице од Врбаске ул. до Повелика које немају назив 300 

8.  Гимназијска (паркинзи)  100 

9.  Трг Србачке лаке бригаде  160 

10.  Првомајска  125 

11.  Петра Кочића  120 

12.  Српских бораца са Тргом бораца  280 

13.  Мотајичког одреда  1 330 

14.  Bace Пелагића  1 120 

15.  Сарајевска  2 350 

16.  29. Новембра  530 

17.  Омладинска  600 

18.  Видовданска  500 

19.  Моме Видовића  600 

20.  Веселина Маслеше  675 

21.  Змај Јовина  700 

22.  Београдска  450 

23.  Пекарска  670 

24.  Светосавска  350 

25.  Бранка Ћопића 380 

26.  Инађолска  1380 

27.  Војводе Мишића  400 

28.  Мотајичка  450 

29.  Посавска  320 

30.  Трњачани  1050 

31.  Златиборска  840 

32.  Николе Тесле  100 

33.  8.марта 150 

34.  Десанке Максимовић 380 
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35.  Индустријска 150 

36.  Михајла Пупина 80 

37.  Рибарска 110 

38.  Занатска 240 

39.  Грабовачка 50 

40.  Партизанска  390 

41.  Учитељска 90 

42.  Слободе 230 

43.  Вука Караџића 1330 

44.  Бранка Радичевића 250 

45.  Иве Андрића 200 

46.  Макванска 200 

47.  Николе Пашића 100 

48.  Павла Савића 90 

49.  Ново Насеље 185 

50.  Пијачна 50 

51.  12.Беба 120 

52.  Липа 170 

53.  Цаганска 250 

54.  Алексе Шантића 1400 

55.  Ракоштачка 920 

56.  Бунарска 680 

57.  Ружа 320 

УКУПНО  28.625,00 

 

Поред улица обухваћених зимским одржавањем, врши се и зимско одржавање тротоара  у њиховом  захвату  у  укупној  дужини  од  око  8300 м. 

 

 

СПИСАК  ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  ОБУХВАЋЕНИХ  ЗИМСКИМ  ОДРЖАВАЊЕМ 

Редни 

број  

Назив Дужине (m) 

1.  Црнаја - Шешковци 9700 
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2.  Разбој - Кукуље 8 700 

3.  Кукуље - Карајзовци 2 400 

4.  Гламочани - Бајинци  5 900 

5.  Разбој - Бардача  6 300 

6.  Ситнеши - Горњи Срђевићи  13 000 

7.  Повелич - Жупски Разбој  17 300 

8.  Гламочани - Дуго Поље   5 500  

9.  Дуго Поље - Доњи Кладари  3 500 

10.  Мали Разбој - Горњи Кладари  3 200 

11.  Пријебљези - Ножичко  3 800 

12.  Ћукали - Илићани  2000 

13.  Ситнеши-Смајинци -Дворине 1700 

УКУПНО  83 000 

 
Поред наведених путних праваца врши се одржавање и одређеног броја некатегорисаних путних праваца, тако да укупна дужина локалних и некатегорисаних 

путних праваца на којима се врши зимско одржавање износи  114,5 км.  

 

СПИСАК   ПАРКИРАЛИШТА  У  МЈЕСТУ  СРБАЦ 

 

1. Паркиралиште иза зграда М.Видовића 13,15 и 17, Уникредит  банке, самопослуге , кинодворане  

2. Паркиралиште у Моме Видовића улици - испред Борачке организације  

3. Паркиралиште иза зграде општине и средњошколског центра  

4. Паркиралиште на тржници/зеленој пијаци  

5. Паркиралиште у Улици 11. новембра испред медитеран зграда  

6. Паркиралиште око старог Занатског центра  

7. Паркиралиште у Првомајској улици  

8. Паркиралиште у Улици 11. новембра - "Итрис"  

9. Паркиралиште у Улици Петра Кочића испред стамбених зграда  

10. Паркиралиште у Улици Петра Кочића испред стамбено-пословне зграда  

11. Паркиралиште у новом  занатском центру иза зграде "Ватрогасни дом"  

12. Паркиралиште у Улици 11. новембра - простор између тротара, прикључка за мотел "Храст 

13. Паркиралиште на простору  занатског центра код зграде суда  

14. Паркиралиште испред Пореске управе РС и Дома младих  

15. Паркиралиште у Улици Данка Митрова поред цркве  

16. Паркиралиште у Сарајевској улици - Лијева страна  

17. Паркиралиште у Савској улици - испред пословно стамбене зграде  

18. Паркиралиште испред ЈУ Дом здравља  
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19. Паркиралиште у улици Моме Видовића- иза пословно стамбене зграде број 18 

Укупна површина свих паркиралишта     ...............................     15900  м
2
  

ЧИШЋЕЊЕ И ОДВОЗ СНИЈЕГА 

Чишћење и одвоз снијега врши се само са оних саобраћајних површина гдје представљају опасност за безбједност учесника у саобраћају (раскрснице, семафор, 

паркинг), а налог за одвоз снијега даје надлежни општински орган. Чишћење и одвоз снијега испред пословних простора (кафића, занатских, трговачких и других 

радњи) дужни су, у складу са Одлуком о комуналном реду,очистити сами власници наведених простора. У складу са финансијским могућностима, приоритет се 

даје за зимско одржавање оних локалних путева гдје се одвија линијски саобраћај за превоз путника, и  који повезују мјесне заједнице са општинским центром. 

Зависно од ситуације и у хитним случајевима (болест, смртни случај и слично) зимско одржавање ће обухватити и додатне путне правце. 

Извођачи радова у зимској служби почињу са радом на одржавању путева кад добију налог (писмени или усмени) од одговорног лица из Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности или кад дебљина снијега буде већа од 10 cm  (без налога). 

 II    НОРМАТИВНЕ  И  ОПШТЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  У  ЗАШТИТИ  ОД  ВЕЋИХ  СЊЕЖНИХ  ПАДАВИНА  И  СНИЈЕГА 

Редни 

број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

     1. Oдржати сједницу Општинског штаба за 

ванредне ситуације са  субјектима од значаја за 

спровођење превентивних и оперативних мјера 

заштите и спасавања од сњежних падавина и 

снијега за период 2021-2023. год. на којој  

усвојити: 

а)  План рада штаба за ванредне ситуације на 

спровођењу превентивних и оперативних мјера 

заштите и спасавања од сњежних падавина и 

снијега  

б) План оперативног спровођења Плана са 

плановима ангажовања и активног учествовања, 

као и ажурним прегледима свих субјеката од 

непосредног значаја за заштиту и спасавање на 

подручју општине,  

в)  Анализу стања опремљености и обучености 

субјеката од значаја за спасавање од сњежних 

падавина и снијега, а све у циљу правовремене 

припреме за спровођење планираних задатака, 

г) Финансијски план општине за спровођење 

задатака из области Цивилне заштите  

-Начелник општине  

-Орган ЦЗ и ППЗ 

Субјекти од значаја за спровођење 

превентивних и оперативних мјера 

заштите и спасавања од сњежних 

падавина и снијега  

01.11. 

 

 

План 

оперативног 

спровођења 

Плана и 

ажуриран 

преглед људских 

и материјално-

техничких 

капацитета 

доставити 

Подручном 

одјељењу ЦЗ  

најкасније до 

10.октобра 

текуће године  

    2. Донијети Програм  зимског одржавања улица и -Одјељење за просторно „Нискоградња“ РЈ Србац, КП Према  
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локалних путева на подручју општине Србац са 

јасно дефинисаним путним правцима и лицима 

надлежним за одржавање путева на подручју 

општине у зимском периоду 

уређење и стамбено- комуналне 

дјелатности  

„Комуналац“ Србац  Плану 

рада СО 

   3. Израдити и ажурирати планове заштите и 

спасавања од сњежних падавина и снијега , при 

чему разрадити поступке за одржавање 

виталних система (водоснадјевање, 

канализација, снабдјевање електричном 

енергијом, одвоз смећа,  асанација терена,  

здравствена заштита ).  

-Орган ЦЗ и ППЗ  

-КП „Комуналац“Србац 

-КП „Водовод“Србац 

-„Електрокрајина“РЈ Србац 

-ЈЗУ Дом здрваља  

-ТВЈ Србац 

-ПС Србац 

Предузећа и друга правна лица од 

значаја за спровођење мјера заштите 

и спасавања од сњежних падавина 

која су обухваћена овим Планом, 

органи општинске управе Србац,ПО 

ЦЗ Бања Лука 

01.11. . 

   4. Одржати састанак Општинског штаба за 

ванредне ситуације са представницима органа 

општине, организацијама и службама од 

непосредног значаја од сњежних падавина и 

снијега, и на истим размотрити којом 

динамиком се остварују задаци из овог плана. 

-Начелник општине Чланови штаба за ванредне 

ситуације, представници органа 

општине, организације и службе од 

непосредног значаја за заштиту и 

спасавање од сњежних падавина  

01.11.  

  5. Посебним планом предвидјети начин 

регулисања саобраћаја у ванредним 

условима,правце и начине кретања возила за 

снабдјевање,возила хитне помоћи,возила 

комуналних служби,служби за хитне 

интервенције и осталих приоритетних служби и 

органа,са тежиштем на тешко проходне 

саобраћајне комуникације. 

-ПС Србац 

-одјељење за просторно 

уређење и стамбено -комуналне 

дјелатности 

-орган ЦЗ и ППЗ 

-КП „Комуналац“ Србац 

-„Нискоградња“РЈ Србац 

-ТВЈ Србац 

-ЈЗУ Дом здравља Србац 

ЈП „ Путеви Српске“,Министарство 

саобраћаја и веза 

15.11.  

 

 

 

 

 

III    СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

Редни 

Број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

   6. Сагледати  могућност да се изврши санација 

оштећених путних комуникација, узимајући у 

приоритет најкритичнија мјеста, извршити 

обиљежавање ивица коловоза одговарајућим 

маркерима и благовремено обавјештавати 

грађане, предузећа и друга правна лица о стању 

на 

-Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности  

- Јавно предузеће „Путеви 

Републике Српске“ 

Орган ЦЗ и ППЗ, ПС Србац, 

Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука, 

Ауто-мото савез Републике Српске,  

Министарство саобраћаја и веза 

 

Стални 

задатак 
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путевима. 

7. Успоставити ефикасан систем осматрања 

обавјештавања и узбуњивања  на подручјима са 

повећаним ризиком од сњежних падавина и 

снијега 

-Орган ЦЗ и ППЗ 

- ТВЈ Србац 

- ПС Србац 

Привредна друштва, повјереници 

ЦЗ у мјесним заједницама, 

хидрометеоролошки завод , медији 

30.10.  

8. Реализовати информативно - пропагандне 

активности у циљу упознавања становништва 

са опасностима од сњежних падавина и 

снијега, посљедицама које изазивају,те 

потреби предузимања одговарајућих мјера 

заштите и спашавања.Том приликом 

промовисати кратки број за хитне ситуације 

121 и број ватрогасне службе 123 . 

-Орган ЦЗ и ППЗ 

-ЈП Радио Србац 

-Орган за информисање 

 

Локални медији, школе,ТВЈ, 

заједнице етажних 

власника,предузећа и установе 

од значаја за заштиту и 

спасавање 

У току 

зимске 

сезоне 

 

9. Одржати радне састанке са привредним 

друштвима,другим правним лицима,и 

повјереницима ЦЗ како би се извршиле 

припреме и побољшала међусобна 

координација у спровођењу мјера заштите од 

сњежних падавина и снијега . 

-Начелник општине  

-Орган ЦЗ и ППЗ 

 

Привредна друштва и друга правна 

лица, удружења грађана, 

повјереници заштите и спасавања 

 

20.10.  

10. Упознати удружења грађана,планинарска 

друштва, омладинске и друге невладине 

организације са овим планом и Планом 

оперативног спровођења Плана, њиховим 

циљевима и задацима, и осмислити начин 

њиховог ангажовања на конкретним задацима.  

-Орган ЦЗ и ППЗ 

 

Удружења и организације наведене 

у задатку 

 

30.10. 

 

 

 

11. Ажурирати  базу података која садржи 

спискове старијих, изнемоглих и непокретних 

лица, трудница, инвалида, лица у стању 

социјалне потребе, бескућника, специфичних 

категорија болесника као што су лица која живе 

са дијабетесом, лица за дијализу, дјеца са 

посебним потребама и слично. 

-Орган ЦЗ и ППЗ 

 

ОО Црвеног крста Србац,Центар за 

социјални рад Србац,ЈЗУ Дом 

здравља Србац,повјереници за 

заштиту и спасавање,  

органи мјесних заједница, 

Стални 

задатак 

 

12. Уколико постоји повећана опасности од 

сњежних падавина и снијега, а нису формиране 

специјализоване јединице цивилне заштите за 

заштиту и спасавање од сњежних падавина и 

снијега, односно друге службе од значаја за ову 

област или немају довољан број припадника 

ових јединица, ангажовати потребан број људи 

склапањем уговора о раду и исте обучити и 

оспособити за извођење акција заштите и 

спасавања од сњежних падавина и снијега. 

-Орган ЦЗ и ППЗ Правна и физичка лица која се 

ангажују у случају повећане 

опасности,Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука 

01.11.  
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13. У циљу спровођења задатака и постизања веће 

ефикасности, планирати, припремити и 

реализовати оспособљавање јединица цивилне 

заштите и тимова за спашавање, старјешина и 

јединица цивилне заштите опште намјене, те 

повјереника и мјесних штабова  за ванредне 

ситуације. 

-Орган ЦЗ и ППЗ, 

 

 

Субјекти од значаја за спровођење 

превентивних и оперативних мјера 

заштите и спасавања од сњежних 

падавина и снијега  

Стални  

задатак 

 

14. У зимском периоду одржавања путева ( од 15. 

новембра текуће до 15. марта наредне године, с 

тим да зависно од метеоролошких услова овај 

период може почети раније, односно 

завршити касније) организовати пунктове 

зимске службе и обезбиједити потребне 

количине 

абразивног и другог материјала за посипање. 

-КП „Комуналац“ Србац 

-„Нискоградња“ РЈ Србац 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности, 

орган ЦЗ и ППЗ, Подручно 

одјељење ЦЗ Бања Лука, 

Министарство саобраћаја и веза, 

Министарство унутрашњих 

послова 

 

15.11.- 

15.3..  

 

 

15. Ради што редовнијег и безбједнијег одвијања 

саобраћаја у зимском периоду, успоставити 

трајну 

сарадњу са Министарством унутрашњих 

послова, Републичким хидрометеоролошким 

заводом, Ауто-мото савезом Републике Српске 

и средствима јавног информисања. 

-Орган ЦЗ и ППЗ 

-Јавно предузеће „Путеви 

Републике Српске“,  

-ПС Србац,  

-ЈП Радио Србац 

- Подручно одјељење ЦЗ Бања 

Лука, 

Локални медији, Министарство 

унутрашњих послова, Републички 

хидрометеоролошки завод, 

У току 

зимског 

периода 

 

 

16. Спријечити неконтролисано одлагање смећа и 

благовремено очистити водотоке од шибља и 

отпада ради обезбјеђења нормалног протока 

воде како не би дошло до стварања вјештачких 

акумулација и ледених санти које би могле 

угрозити мостове. 

-Одјељење за просторно 

уређење и стамбено - 

комуналне дјелатности 

-Одјељење за инспекцијске 

послове 

-Одјељење за пољопривреду 

Орган ЦЗ и ППЗ,ЈП „Воде Српске“, 

Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука 

30.10.  

17. Путем средстава јавног информисања, плаката, 

јавних обавјештења и упозорења, односно на 

друге прикладне начине обавјестити и упознати 

власнике и кориснике стамбених и пословних 

објеката да су обавезни обезбиједити уклањање 

снијега и леда са површина испред својих 

објеката, скидање снијега и обијање леденица 

са кровова уколико представљају опасност по 

грађане и имовину и паркирати моторна возила 

на начин који неће ометати пролаз и 

интервенцију машина за рашчишћавање 

снијега. 

-Орган ЦЗ и ППЗ 

-Комунална полиција 

-ПС Србац 

-ЈП Радио Србац 

-Орган за информисање 

Локални медији, званична интернет 

страница општине Србац, Подручно 

одјељење ЦЗ Бања Лука, 

власници и корисницие стамбених 

и пословних објеката 

Пред 

почетак 

зимске 

сезоне 

 

18. Обезбједити уредно снабдјевање потрошача 

електричном енергијом као и брзо и ефикасно 

уклањање кварова у  случају обилнијих 

„Електрокрајина“ РЈ Србац Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности, 

Електропривреда Републиke 

31.10.  
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сњежних падавина и снијега, односно ниских 

температура ваздуха 

Српске“ МП  а.д. Требиње 

 

19. Упознати општинске органе, организације, 

предузећа и друга правна и физичка лица да 

су, у извршавању обавезе обавјештавања о 

елементарној непогоди и другој несрећи које 

могу 

угрозити људе, материјална и друга добра, 

дужни позивом на бројеве за хитне 

интервенције ( 121 оперативно-

комуникативном центру,122-полиција,123-

ватрогасци,124-хитна помоћ) ,односно на 

тел.број 051/740-001,  или на друге бројеве 

којима располажу, обавјестити надлежну 

службу,односно општинску службу ЦЗ . 

-Орган за ЦЗ и ППЗ 

-Општински органи 

-Организације, предузећа и 

друга правна и физичка лица  

Хитне службе, Подручно одјељење 

ЦЗ Бања Лука 

Према 

потреби 

 

20. Обезбиједити неопходна МТС-а и опрему за 

рашчишћавање путних комуникација у зимском 

периоду. 

-КП „ Комуналац“ Србац 

-„Нискоградња“ РЈ Србац 

Јавно предузеће „Путеви Републике 

Српске“, Министарство саобраћаја 

и веза, Општина Србац 

31.10.  

21. Утврдити услове, организацију, односно 

уговором 

дефинисати начин ангажовања грађевинске 

механизације и радне снаге. Обавезати 

привредна друштва и друга правна лица која 

располажу грађевинском механизацијом да 

израде спискове грађевинске механизације 

којом располажу и 

која је потребна, те да их доставе начелнику 

општине који ће извршити ангажовање 

грађевин- 

ске механизације у складу са потребом и својим 

овлашћењима. 

-Орган за ЦЗ и ППЗ 

-Привредна друштва и друга 

правна лица 

 

Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука Стални 

задатак 

 

22. Обезбиједити довољне количине лијекова и 

меди- 

цинских средстава за вријеме трајања 

евентуалне угрожености од сњежних падавина 

и снијега. Редовно извјештавати Министарство 

здравља о снабдјевености лијековима и 

медицинским сред. 

-Дом здравља Србац  Министарство здравља и социјалне 

заштите, Црвени крст Републике 

Српске  

31.10. и 

према 

потреби 

 

23. Обезбиједити предуслове за достављање 

информација и извјештаја о стању 

угрожености, 

предузетим мјерама и другим релевантним 

подацима Републичкој управи цивилне 

-Орган за ЦЗ и ППЗ ТВЈ Србац, ПС Србац, ПО ЦЗ Бања 

Лука 

 

Прије 

почетка 

зимске 

сезоне 
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заштите, 

путем оперативно-комуникативних центара, 

свакодневно, а по потреби и више пута дневно, 

када надлежни орган, усљед непосредне 

опасности од сњежних падавина и снијега, 

донесе 

одлуку о поступању по мјерама из Плана 

приправности или нареди предузимање 

неопходних оперативних мјера заштите и 

спасавања. 

24. На основу процјене утврдити оптималан број 

по- 

требне механизације и радне снаге за 

реализацију задатака утврђених овим планом, 

те у том смислу извршити набавку недостајуће 

механизације, односно закључити уговоре са 

привредним друштвима која имају потребну 

механизацију 

-Орган за ЦЗ и ППЗ 

-Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности  

-КП „Комуналац“ Србац 

-„Нискоградња“ РЈ Србац 

 

Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука, 

Министарство саобраћаја и веза, ЈП 

Путеви Републике Српске 

31.10. 

 

 

25. Информативним активностима афирмисати 

позивање на број 121- Републичка управа 

цивилне заштите, односно Подручно одјељење 

у Бањој Луци,као и друге бројеве телефона за 

хитне интервенције 122-полиција,123-

ватрогасци,124-прва помоћ и ЦЗ Општине 

Србац  

-Орган ЦЗ и ППЗ 

- ЈУ Радио Србац 

-Орган за информисање 

-ПО ЦЗ Бања Лука 

  

Званична интернет страница 

Општине Србац, повјереници  ЦЗ , 

преузећа, установе, становништво 

са угрожених подручја,удружења 

грађана и друга удружења 

Стални 

задатак 

 

26. Планирати  ангажовање Хеликоптерског 

сервиса Републике Српске за евакуацију 

угрожених грађана и достављање пакета са 

храном, средствима за хигијену и лијековима 

угроженим грађанима у случају хитног 

одговора. 

 

Хеликоптерски сервис 

Републике Српске,Републичка 

управа цивилне заштите 

 

Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука, 

Орган ЦЗ и ППЗ 

По 

потреби 

Хеликоптерски 

сервис 

Републике 

Српске може 

бити ангажован 

по одобрењу 

предсједника 

Републике 

Српске, а на 

захтјев РУЦЗ 

путем  ресорног 

министарства. 

27. У најсложенијим ситуацијама, када су директно 

угрожена насеља и живот грађана, планирати 

ангажовање тимова за деминирање Републичке 

управе цивилне заштите. 

 

Подручно одјељење ЦЗ Бања 

Лука,Орган ЦЗ и ППЗ  

 

Републичка управа цивилне заштите По 

потреби 

 

28. Извршити отклањање техничких и других -КП „ Комуналац“ Србац Орган ЦЗ и ППЗ, Одјељење за Стални  
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недоста 

така на возилима, другим материјално-

техничким средствима и опреми потребној за 

извођење акција заштите и спасавања од 

сњежних падавина и снијега  

-„Нискоградња“ РЈ Србац 

- привредна друштва и друга 

правна лица од значаја за 

заштиту и спасавање 

привреду и друштвене дјелатности, 

ПО ЦЗ Бања Лука, 

задатак. 

29. Ажурирати, односно детаљно разрадити систем 

веза за потребе извођења акција заштите и 

спашавања на води и под водом. 

 -Орган за ЦЗ и ППЗ 

-ТВЈ 

-ПС Србац  

Повјереници ЦЗ у мјесним 

заједницама, предузећима и 

установама 

 31.10.  

30. Извршити припрему људства, опреме и 

средстава потребних за спровођење акције 

заштите, спасавања и пружања помоћи 

угроженом становништву.  

-Орган за ЦЗ и ППЗ 

 

Правна и физичка лица која се 

ангажују по овом плану 

По 

потреби 

 

 

IV    СПРОВОЂЕЊЕ   МЈЕРА  ОДГОВОРА    

 

Редни 

Број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

31. Ускладити режим рада и дежурства са 

процјеном 

угрожености, односно са индексом опасности 

(метеоролошком ситуацијом), планирати и 

спроводити дежурство, координирати рад са 

другим органима, организацијама и службама 

општине, предузимати и друге мјере у циљу 

правовременог обавјештавања и информисања. 

-Начелник општине 

-Орган ЦЗ и ППЗ 

Организационе јединице општинске 

управе Србац,предузећа и правна 

лица укључена у систем заштите и 

спасавања,хитне службе,полиција 

По 

потреби 
 

32. Оперативне мјере спроводити у складу са овим 

планом и Планом оперативног спровођења 

плана активности на спровођењу посебних 

мјера заштите и спасавања од сњежних 

падавина и снијега општине Србац. 

-Начелник општине 

-Лица обухваћена овим планом 

Организационе јединице општинске 

управе Србац, предузећа и правна 

лица укључена у систем заштите и 

спасавања, хитне службе ,полиција, 

Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука, 

По 

потреби 

 

33. Припрема и доношење наредбе за поступање по 

плану приправности, а на основу процјене 

угрожености . 

 

-Начелник општине Орган ЦЗ и ППЗ, повјереници ЦЗ 

,надлежна одјељења општинске 

управе Србац, субјекти који имају 

обавеза у складу са планом 

приправности,ПО ЦЗ Бања Лука 

Према 

плану 

припра-

вности 

 

34. Информисање грађана о стању на терену и 

предузетим мјерама, те давање упустава 

грађанима за даље поступање 

-Орган ЦЗ и ППЗ 

-Орган за информисање 

општинске управе Србац 

-ЈУ Радио Србац 

Повјереници ЦЗ,ПО ЦЗ Бања 

Лука,ПС Србац, ТВЈ, ЈЗУ Дом 

здравља  

У току 

елемента-

рне 

непогоде 

 

35. Обезбјеђење функционисања веза без обзира на 

временске или било какве друге услове. 

- „Телеком Српске“ 

а.д.Бањалука-РЈ Србац 

Орган ЦЗ и ППЗ, ПО ЦЗ Бања Лука 

( центар 121),Министарство 

У току 

елемен-
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 -ТВЈ Србац 

-ПС Србац 

 

саобраћаја и веза тарне 

непогоде 

36. Успостављање додатних пунктова за 

регулисање и контролу саобраћаја са тежиштем 

на тешко проходним саобраћајним 

комуникацијама. 

-Полицијска станица  Србац Орган за ЦЗ и ППЗ, Министарство 

унутрашњих послова Републике 

Српске,  ЈП „Путеви  Републике 

Српске“  

У току 

елемен-

тарне 

непогоде 

 

37. Чишћење локалних и некатегорисаних путева 

који су у надлежности  општине, а према Плану 

зимског одржавања. Праћење проходности 

осталих путева на подручју општине и 

предузимање мјера да исти буду очишћени и 

проходни. 

 

-КП „ Комуналац“ Србац 

-„Нискоградња“ РЈ Србац  

Орган ЦЗ и ППЗ,субјекти са којима 

је општина потписала уговор о 

одржавању локалних путева у 

зимском периоду, ПО ЦЗ Бања 

Лука, ЈП „Путеви Српске“ 

 

У току 

елемен-

тарне 

непогоде 

Извођачи радова 

у зимској служби 

почињу са радом 

на одржавању 

путева када 

добију налог од 

одговорног лица 

из Одјељења за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

дјелатности или 

без налога када 

висина снијега 

буде већа од 10 

cm  

38. Чишћење снијега са прилазног пута–стазе од 

објекта до саобраћајнице која је обухваћена 

планом одржавања путева у зимским условима, 

испред пословног објекта као и чишћење 

снијега и скидање леденица са кровова објекта . 

-Грађани,власници пословних 

објеката,заједнице етажних 

власника,органи и институције, 

привредна друштва или друга 

правна лица 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности, 

КП „ Комуналац“, ТВЈ,орган за ЦЗ 

и ППЗ  

У току 

елемен-

тарне 

непогоде 

 

 

39. Чишћење снијега са паркинг простора. 

 

-Организација која управља 

паркинг простором, остали 

власници или корисници 

паркинг простора (етажни 

власници, физичка и правна 

лица корисници паркинг 

простора) 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности, 

КП „ Комуналац“,орган за ЦЗ и 

ППЗ 

У току 

елемен-

тарне 

непогоде 

 

 

40. Чишћење снијега са тротоара -КП „Комуналац“ Србац 

 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности, 

грађани,власници пословних 

објеката,заједнице етажних 

власника,органи и институције, 

привредна друштва или друга 

У току 

елемен-

тарне 

непогоде 
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правна лица  

41. Преко Министарства за трговину и туризам  и 

Црвеног крста Републике Српске, обезбиједити 

пакете основних прехрамбених и хигијенских 

производа који би се достављали угроженом 

становништву на најбржи могући начин. 

-Органи општ.управе Србац 

-ЈП Робне резерве РС а.д. Бања 

Лука 

-ОО Црвеног крста Србац 

 

Орган ЦЗ и ППЗ, Подручно 

одјељење ЦЗ Бања Лука 

,Хеликоптерски сервис Републике 

Српске, Министарство одбране БиХ 

По 

потреби  

 

42. Обезбјеђење континуираног снабдијевања еле-    

ктричном енергијом без обзира на временске и 

друге услове. 

-„Електрокрајина“ РЈ Србац  

 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности 

(штаб за ванредне ситуације ако је 

активиран), Министарство 

индустрије, енергетике и рударства 

У току 

елемен-

тарне 

непогоде 

 

 

43. Обезбјеђење водоснабдјевања. 

  

-КП „Водовод“ Србац Одјељење за Штаб за ванредне 

ситуације, Подручно одјељење ЦЗ 

Бања Лука 

У току 

елемен-

тарне 

непогоде 

 

44. Организација пружања прве медицинске 

помоћи угроженом становништву. 

 

-ЈЗУ Дом Здравља Србац  Орган за ЦЗ и ППЗ, Подручно 

одјељење ЦЗ Бања Лука 

У току 

елелемен

т 

непогоде 

 

45. Организовање одвоза снијега на зато 

предвиђене локације. 

 

-КП „Комуналац“ Србац 

-„Нискоградња“ РЈ Србац 

-Привредна друштва и друга 

правна лица од значаја за 

реализацију планираних мјера 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности, 

орган за ЦЗ и ППЗ,Подручно 

одјељење ЦЗ Бања Лука 

У току 

елемен-

тарне 

непогоде 

Чишћење и 

одвоз снијега 

врши се само са 

оних 

саобраћајних 

површина гдје 

представљају 

опасност за 

безбједност 

учесника у 

саобраћају 

(раскрснице, 

семафор, 

паркинг), а налог 

за одвоз снијега 

даје надлежни 

општински орган 

46. Активирање општинског штаба за ванредне 

ситуације 

-Начелник општине Чланови општинског штаба за 

ванредне ситуације  

Према 

процјени 

ситуације 
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47. Проглашење ванредне ситуације. 

 

-Начелник општине 

 

Чланови штаба за ванредне 

ситуације општине,ПО ЦЗ Бања 

Лука 

 

У току 

елемен-

тарне 

непогоде 

Ванредна 

ситуација се 

проглашава у 

случајевима када 

се адекватан 

одговор не може 

пружити са 

капацитетима 

органа и 

институција чија 

је то редовна 

дјелатност 

48. Активирање оперативно-комуникативног 

центра 

-Општински штаб за ванредне 

ситације 

Чланови општинског штаба за 

ванредне ситуације  

Према 

процјени 

ситуације 

 

49. Процјена ситуације и успостављање приоритета 

и редослиједа активности на успостављању 

функционисања објеката критичне инфра- 

структуре (објекти за снабдијевање 

електричном енергијом и водом, објекти 

здравствених установа, објекти за припрему 

хране, зграде локалне самоуправе, школе, 

ветеринарске уста- 

нове, пошта и телекомуникације, ватрогасни 

дом и остали у складу са процјеном и одлуком 

штаба за ванредне ситуације). 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Мјесни штабови за ванредне 

ситуације, привредна друштва и 

друга правна лица од значаја за 

реализацију планираних мјера, 

Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука, 

Републички штаб за ванредне 

ситуације 

 

У току 

елемен-

тарне 

непогоде 

 

50. Тражење помоћи у чишћењу путева од Владе 

Републике Српске или Републичког штаба за 

ванредне ситуације ако је исти активиран. 

 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације  

Министарство саобраћаја и веза, 

Републичка управа цивилне 

заштите, Републички штаб за 

ванредне ситуације ако је 

активиран 

 

 

Према 

процјени 

ситуације 

 

Помоћ се са 

нивоа Републике 

тражи након што 

су исцрпљени 

сви расположиви 

капацитети 

локалне 

заједнице,  

сходно  са 

Упутством о 

тражењу, 

пружању и 

прихватању 

помоћи заштите 

и спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 
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(„Службени 

гласник 

Републике 

Српске“, 

број53/13). 

51. Ако средства и материјална добра из 

претходног задатка  нису довољна преко РУЦЗ 

и Владе Републике Српске може се затражити 

ангажовање средства и материјалних добара 

Федерације Босне и Херцеговине,Брчко 

Дистрикта Босне и Херцеговине  и Оружаних 

снага Босне и Херцеговине. 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

-Републички штаб за ванредне 

ситуације ако је активиран 

Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука Према 

процјени 

ситуације 

 

52. Прикупљање  редовних и варедних извјештаја о 

ситуацији на терену,мјерама које се 

предузимају,ангажованим снагама,приједлогом 

мјера за унапређење система заштите и 

спасавања 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Повјереници ЦЗ у мјесним и 

стамбеним заједницама, предузећа, 

ТВЈ, ПС Србац и друга лица 

ангажована у заштити и спасавању 

У току 

елемента-

рне 

непогоде 

 

53. Доношење наредбе о мобилизацији и 

мобилизација расположивих људских и 

материјално-техничких капацитета општине 

-Начелник општине  Чланови штаба за ванредне 

ситуације општине 

 

У складу 

са планом 

мобилиза

-ције 

 

Мобилизација  

се проглашава у 

случају  када 

насталој 

опасности не 

могу адекватно 

одговорити 

службе чија је то 

редовна 

дјелатност и 

субјекти са 

којима је 

потписан уговор 

о сарадњи. 

54. Организација узбуњивања и давања упута за 

дјеловање у случају елементарне непогоде. 

 

-Општински  штаб за ванредне 

ситуације  

- Мјесни штабови за ванредне 

ситуације-повјереници ЦЗ 

-ПС Србац,ТВЈ Србац 

Медији, „Телеком Српске“ 

а.д.Бањалука ,ПО ЦЗ Бања 

Лука,Републички штаб за ванредне 

ситуације ако је активиран  

Према 

процјени 

ситуације

, по плану 

узбуњива 

ња  

 

 

55. Евакуација болесних и угрожених који се 

налазе на неприступачним мјестима. 

 

-Штаб за ванредне ситуације 

-ЈЗУ Дом здравља Србац 

 -Хеликоптерски сервис 

Републике Српске 

-Специјализована јединица за 

ПО ЦЗ Бања Лука, Републички ПО 

ПО ЦЗ Бања Лука,Републички штаб 

за ванредне ситуације ако је 

активиран 

 

Према  

процјени 

ситуације 

  

 

Ангажовање 

Хеликоптерског 

сервиса РС 

специјализоване 

јединице 
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заштиту и спасавање са висина  за заштиту и 

спасавање са 

висина се 

захтијева у 

складу са 

Упутством о 

тражењу, 

пружању, 

прихватању 

помоћи заштите 

и спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

56. Ангажовање волонтера на пружању помоћи 

угроженом становништву 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

-ОО Црвеног крста Србац 

-Организације,удружења 

грађана од посебног интереса 

 

ОО Црвеног крста,НВО,удружења 

грађана,спортске организације и 

удружења 

Према 

процјени  

ситуације 

 

57. Достављање лијекова угроженом становништву 

које живи на неприступачним или тешко 

приступачним теренима. 

 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

-ЈЗУ Дом здравља 

-Хеликоптерски сервис 

Републике Српске 

-Специјализована  јединица за 

заштиту и спасавање са висина 

ПО ЦЗ Бања Лука, Министарство 

здравља и социјалне заштите,  

Републички штаб за ванредне 

ситуације ако је 

активиран 

Према 

процјени 

ситуације 

 

Ангажовање се 

захтијева у 

складу са 

Упутством о 

тражењу, 

пружању и 

прихватању 

помоћи заштите 

и спасавања у 

ванредним 

ситуацијама. 

58. Организација пријема и смјештаја оператвних 

снага, и прихват и расподјела међународне и 

сваке друге помоћи 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

-ОО Црвеног крста 

 

ЈУ Центар за социјални рад, 

НВО,удружења грађана, ЈП Робне 

резерве, Влада РС,Подручно 

одјељење ЦЗ Бања Лука 

 

 

 

У складу 

са 

процеду-

рама 

пријема 

помоћи 

 

59. Достављање хране и пакета хигијене 

угроженом становништву. 

 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

-ОО Црвеног крста Србац 

- Хеликоптерски сервис  РС  

 

Министарство трговине и туризма, 

ПО ЦЗ Бања Лука, ,Црвени крст 

Републике Српске, Републички 

штаб за ванредне ситуације  

Према 

процјени 

ситуације 

 

 

60. Достављање  редовних и варедних извјештаја о -Општински штаб за ванредне Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука, У току  
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ситуацији на терену,мјерама које се 

предузимају, ангажованим снагама,приједлогом 

мјера за унапређење система заштите и 

спасавања,и отклањања или ублажавања 

последица од сњежних падавина и снијега 

ситуације ресорна  министарства,Републички 

штаб за ванредне ситуације ако је 

активиран 

елемента-

рне 

непогоде 

 

 V     СПРОВОЂЕЊЕ  МЈЕРА ОПОРАВКА 

Редни 

број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

  61. Санирање последица штете од сњежних 

падавина и снијега у што краћем року у 

зависности од величине штете и расположивих 

финансијских средстава, а приоритетно 

предузимати следеће мјере: 

-асанација терена ; 

-спровођење здравствених и хигијенско-

епидемиолошких мјера 

 -успостављање основних услуга (снабдјевање 

водом,електричном енергијом, комуналне 

услуге, телекомуникационе услуге)  

-отклањање штете на стамбеним, 

индустријским ,привредним и 

инфраструктурним објектима;  

-помоћ правним и физичким лицима којима је 

причињена штета; 

-друге мјере које утврди општински штаб за 

кризне ситуације или надлежни орган у складу 

са Законом. 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Влада РС, ресорна министарства, 

Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука, 

ЈУ Воде Српске, ЈУ Путеви Српске, 

повјереници ЦЗ у мјесним и 

стамбеним заједницама, предузећа 

и установе, ТВЈ, ПС Србац и друга 

лица ангажована у отклањању 

последица од сњежних падавина 

Према 

процјени 

ситуације 

 

  62. Формирање комисије за процјену штета и 

процјена штете настале усљед сњежних 

падавина и снијега 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Органи општинске управе 

Србац,повјереници ЦЗ , Влада 

РС,становништво,предузећа и 

установе која су претрпиле 

оштећења усљед већих сњежних 

падавина 

Према 

процјени 

ситуације 

 

  63. Достављање  извјештаја о ситуацији на 

терену,мјерама које се предузимају на 

отклањању последица од сњежних падавина и 

снијега,ангажованим снагама са приједлогом 

мјера за унапређење система ЗиС. 

-Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука, 

ресорна  министарства 

Након 

елемента-

рне 

непогоде 
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VI     ИЗВЈЕШТАВАЊЕ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЗАДАТАКА  ИЗ  ПЛАНА 

64.   Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су о реализацији задатака из њихове  надлежности благовремено писмено извјештавати начелника 

општине према роковима који су утврђени истим.  

 

65.     Извјештај о реализацији овог плана најкасније до 20. марта наредне године ,у доносу на годину примјене,  доставити начелнику општине Србац и Републичкој 

управи цивилне заштите.  

 

VII    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

66.   Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и друге задатке из домена заштите и спасавања од већих 

сњежних падавина и снијега кроз све фазе ( превентива, одговор и опоравак), а који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажавање посљедица 

изазваних истим. 

 

67.    Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета и из осталих извора, обезбиједити финансијска средства потребна за 

њихову реализацију. 

 

Број :  02-85-4/21 

Датум: 18.03.2021.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

45 

П Л А Н 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  У ОПШТИНИ СРБАЦ  У  2021. ГОДИНИ 

УВОД 

 

План одбране од поплава у општини Србац у  2021. години (у даљем тексту: План) је основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних 

годишњих задатака и активности општинских органа, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за 

заштиту и спасавање од поплава на подручју општине Србац. 

План је израђен на основу анализе прикупљених података, достављених извјештаја о реализацији задатака током протеклих година, извјештаја о инспекцијском 

надзору,анализе тренутног стања, те мишљења и приједлога субјеката од непосредног значаја за ову област. 

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности 

на заштити и спасавању људи и материјалних добара од поплава. 

Општинска управа Србац је надлежна за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везаних за спровођење овог плана. 

 

План је подијељен на сљедеће цјелине: 

I ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

II НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА   КТИВНОСТИ 

III СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

IV 

 

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ПРИПРАВНОСТИ  И  АКТИВНОСТИ УСМЈЕРЕНЕ  НА           

ПОБОЉШАЊЕ  СИСТЕМА   ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

V СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА У ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА 
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VI СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

VII ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

I      ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ СРБАЦ ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ И  ДРУГИХ НЕПОГОДА  

 

Поплава ( инундација)  је природна појава која означава неуобичајено висок водостај у ријекама и језерима, због кога се вода из ријечног корита или језерске 

завале, прелива преко обале и плави околно подручје.Разлози за настанак поплаве су најчешће обилне падавине, нагло топљење снијега и леда, као и тектонска 

помјерања тла. Вријеме развијања поплаве је различито од случаја до случаја, тако да се поплаве у равничарским крајевима развијају полако, а за формирање 

плавног таласа је потребно више од 10 дана.  

За разлику од њих, бујичне поплаве се развијају брзо, испод 5 дана, при чему се формира опасан и деструктиван плавни талас који са собом носи муљ, камење, 

грање и отпад. Поплаве нису везане само за ријеке Саву и Врбас, већ и мање рјеке,рјечице,потоци или одводни канали, који у нормалним условима дјелују 

безазлено, могу изазвати поплаве већих размјера ( Повелич, Ина, Осовица, Просјечка ријека,Ресавац, Осовица и сл.) и значајно угрозити становништво и имовину.   

Такође, често долази до коинциденције поплавних таласа притока ријеке Саве и притока нижег реда што резултира великим поплавама на овом подручју.За 

подручје општине Србац карактеристично је постојање система примарне одбране од великих вода ријека Сава и Врбас - полдери Србачко-ножичка раван и 

Лијевче поље . Одбрамбеним насипима се штити простор од великих вода ранга 1/100.  

Поред Саве и Врбаса, статус ријеке имају и водотоци Повелич, Лепеница, Матура, Ина, Савица и Осовица. 

Од већих ободних канала познатији је канал Осорна- Борна-Љевчаница, као и канали Криваја-Врбас и Ножичко-Повелич.  

Ријеке Сава,Врбас и Повелич, као и горе наведени ободни канали, сврстани су у воде 1. реда и њима управља ЈУ „Воде Српске“ док водама другог и трећег реда 

управља локална  заједница. 

 

Главни водотоци и сливна подручја 

 

Уколико сагледамо хидролошку мрежу на подручју опшине Србац уочљиво је да главне водотоке представљају сливови ријека Сава, Врбас и подслив ријеке 

Повелич  што чини тежиште одбране од поплава на подручју општине Србац. 

Слив ријеке Саве је највећи слив југоисточне Европе,укупне површине од приближно 97.713,20 км
2
  и представља један од најважнијих подсливова у сливном 

подручју ријеке Дунав,са удјелом од 12 %. Укупна дужина ријеке Саве износи 990 км о,односно 42 км на подручју општине Србац. Ријека Сава је пловна од 

Београда до Сиска. 

Слив ријеке Саве на подручју општине Србац чине ријеке Матура, Врбас и Осовица са својим притокама. 

 

 

Sava 



13.04.2021.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 4                         103  

 

 

Сливно подручје ријеке Саве  

 

Ријека Врбас је десна притока ријеке Саве, са укупном површином слива од 6.288,50 км
2
 , од чега 63 %  припада ентитету Република Српска , а 37  %  је у ФБиХ . 

Р.Врбас извире испод планине Вранице на око 1.530 надморске висине и улива се у ријеку Саву код Српца на висини од 90 мнм.   

 

  
 

Сливно подручје ријеке Врбас 

 

Укупна дужина водотока од извора до ушћа је 235 км, а дужина водотока ријеке Врбас на подручју општине Србац, од границе са општином Лакташи до ушћа у 

ријеку Саву, је око 22 км.  

Величина слива ријеке Врбас на подручју србачке општине износи  274,98 км
2
 и чине га: ријека Повелич са својим подсливом ( рјечице Вријеска, Просјечка 

ријека,Савица,Криваја, Грабашница, Брњавица, ријеке  Ина и Лепеница, канали Ножичко- Повелич и Берек ),  ободни канал Криваја-Врбас и ободни канал 

Осорна- Борна- Љевчаница ( величина слива 166,06 км 
2
). 

Поред наведеног треба истаћи да су ријеке Сава и Врбас ,на подручју општине Србац, цијелим током долинског карактера са изузетно малим падовима који су 

условљени самом конфигурацијом ријечних долина, што, посебно у долини р.Врбас,  доводи до изразитог меандрирања и учесталог плављења у зонама ширине  

100 - 400 метара од осе корита. Значајно је напоменути да значајан утицај на водни режим р.Врбас,као и њених притока посебно у доњем току, има водостај 

р.Саве. 

 

Анализа стања водозаштитних објеката 

  

Заштита од штетног дјеловања вода подразумјева заштиту од поплава вода ријека, заштиту од брдских спољних вода, заштиту од унутрашњих поплавних вода, 

заштиту од бујичних вода и заштиту од ерозије. То је посебно карактеристично за сливове ријека  Сава и Врбас, гдје су системима одбрамбених насипа, ободних 

канала и пумпних станица заштићена велика насеља, пољопривредне површине и врло значајни инфраструктурни објекти. . Овај систем је дио међународног 

интегралног система заштите од поплава у сливу ријеке Саве, а у вези с тим, као услов се поставља обавеза одржавања тих објеката и рационално управљање 

цјеловитим подсистемом у Републици Српској. У циљу што квалитетније заштите од вода, шездесетих година прошлог вијека извршена је организација заштите 

Vrbas 



13.04.2021.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 4                         104  

 

 

од спољних и унутрашњих вода принципом заштите тзв. „касетног типа“ или „полдера“,а подручје општине Србац  је подјељено је на два полдера и то Лијевче 

поље и Србичко-ножичка раван. 

Након поплава 2014. године уложена су значајна средства у уређење и регулацију канала 1-3. реда тако да је у тој области сада стање много боље,мада и даље 

постоји значајан дио њих који нису били обухваћени поменутим радовима тако да у захвату тих водотокова и даље постоји константна опасност од поплава. 

Током 2019.године завршени су радови на изградњи парапетног зида на дијелу десног врбаског насипа у зони насеља Пријебљези у дужини цца.2000 м. Такође 

извршена је реконструкција десног савског насипа у дужини 4000 м и десног савско-врбаског насипа у дужини 5200 м те пумпне станице у Повеличу а 

завршетком наведених радова значајно је унапређен систем заштите од поплава на подручју општине Србац. Наредни задатак предствља реконструкција осталих 

насипа на дијеловима гдје је неопходно извршити њигово извишење и санацију те реконструкција пумпних станица у Српцу и Бајинцима.   

У 2020. години извршено је кошење свих одбрамбених насипа као и обоодних канала првог реда.За разлику од ранијих година извршено је друго кошење и 

крчење растиња око водозаштитиних објеката на водама 1.реда али и на водотоцима и ситноканалаској мрежи који служе  за одвођење унутрашњих вода.   

Поред наведеног, евидентан је проблем бахатог односа грађана,као и одређеног броја правних лица, према заштитиним објектима (одвијања саобраћаја по круни 

насипа од стране возила и тешких возила која нису предвиђена да се крећу по истом, неовлаштени радови у зони доњоје ножице насипа),  као и неријешени 

имовинско-правни односи око власништва над катастарским честицама и објектима (пропратни путеви уз насипе, као и прилазни путеви објектима су 

узурпирани).  

Будући да заштитни систем треба да обезбједе истовремену заштиту и од спољних и од унутрашњих великих вода, можемо рећи да је заштита од вода уз ријеку 

Саву веома сложена а самим тим одржавање и уређење водокова представља основ његовог функционисања.  

 

Заштита од спољашњих вода 

 

Полдери Србачко-ножичка раван и Лијевче поље су омеђени насипима који штите од стогодишњих великих вода ( 1/100 ). Полдер Србачко-ножичка раван се 

читавом својом површином налази на подручју општине Србац, аполдер Лијевче поље једним дијелом се налази на подручју општине Србац, а другим дијелом на 

подручју Града Градишка. 

Унутрашње воде се углавном воде ободним каналима кроз полдер, са малим изузетком југозападног дијела полдера гдје ови канали нису завршени.  

 

Систeм зa зaштиту oд спољних вoдa нa пoдручjу полдера Србачко-ножичка раван и Лијевче поље чинe сљeдeћи oбjeкти:  

 - дeсни савски-врбаски нaсип у дужини oд 5,2 км ( уз рeгулисaнo кoритo ријеке Пoвeлич, лиjeви и десни нaсип у дужини oд  око 1,6 км) ; 

 - дeсни врбaски нaсип oд Мартинца дo Повелича у дужини oд 10,7 км ;  

 - лиjeви врбaски нaсип oд Кукуља до Разбоја Љевчанског у дужини oд  5,1 км ; 

 - десни савски насип од Бардаче до Гламочана у дужини од 5,5 км. 

  

Десни врбаско-савски насип у полдеру Србачко-ножичка раван штити подручје насељених мјеста мјесних заједница Србац и Повелич од великих вода ријеке 

Саве и Врбаса и протеже се од ушћа ријеке Повелич  до Село Српца. Насип је дужине 5,2 км,а  у периоду од 2018. до 2020. година извршено је надвишавање 

насипа и његово уређење на читавој дужини. Непосредно у зони ушћа ријеке Повелич у ријеку Врбас корито ријеке Повелич је регулисано пратећим лијевим и 

десним насипом у дужини око 1,6 км. На цијелој својој дужини насипи немају захтјевану заштитну висину у односу на мјеродавне велике успорне стогодишње 

воде ријеке Врбас а посебно на мјестима гдје се налазе обрадиве површине гдје су власници у највећем броју случајева наведени насип заравнали и те дијелове 

користе за обраду. Унутрашње воде се каналима Маква и Орашчина доводе до ПС Србац која исте препумпава у р.Врбас. 

Десни врбаски насип са дужином од 10,7 км је најдужи насип на подручју општине Србац и штити од поплаве подручја насеља Ст. Мартинац,Ножичко, 

Пријебљези и Повелич закључно са ушћем  р.Повелич у р.Врбас. Локални пут од Ст.Мартинца до Пријебљега предствља круну насипа док даљим дијелом према 

Повеличу насип представља засебну цјелину. Објекат на одређеним дијеловима нема потребну висину која омогућава прихватање великих стогодишњих вода 

ријеке Врбас како у зони успорних вода тако и ван ње. Као што је горе већ наведено, у мају 2014. године је дошло до прелијевања ријеке Врбас преко овог насипа 

у мјесту Пријебљези. Према висини привременог („зечијег“) насипа било је видљиво да је водостај р.Врбас на том дијелу био виши за око 60  cm од круне насипа. 

Да би се овакав сценарио спријечио у будућем времену у насељу Пријебљези изграђен је парапетни зид у дужини цца  2000 метара.Овај насип није био обухваћем 
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наведеним радовима везаним за реконструкцију насипа мада за истим постоји изражена потреба и то посебно у дијелу насипа у насељу Повелич гдје постоје 

његова значајна оштећења.У овом подручју на рјечици Савици се налази ПС Повелич која препумпава унутрашње воде у р.Врбас.  

Лијеви врбаски насип у дужини од 5,1 км се протеже дуж локалног пута Кукуље -Разбој Љевчански који представља круну насипа у читавој дужини. Насип 

штити од великих вода подручја насеља Кукуље,Лилић,Кладари и Разбој Љевчански. Може се рећи да овај насип, попут десног врбаског насипа, може пропустити 

велике стогодишње воде, али , како у зони успорних вода ријеке Врбас, тако и узводно од зоне успора, захтјева одговарајуће надвишавање круне насипа.  

Десни савски насип у дужини од 5,5 км штити од поплава насеља Бајинци, Бајинци и Гламочани а сама путна дионица која пролази кроз наведена насеља 

представља круну насипа. На дијелу насипа од ушћа Матуре у р.Саву према Бајинцима на дужини од 4000 м урађена је реконструкција овог насипа али постоји 

потреба за наставком радова и реконструкцијом истог у пуној дужини. У насељу Бајинци , на лијевој обали р.Врбас, на дијелу корита које је најближе поменутој 

путној комуникацији потребно је изградити обалоутврду јер на том мјесту р.Врбас има кривину гдје је изражено еродивно дјеловање р.Врбас. Специфичност овог 

подручја у смислу одбране од поплава представља често мјешање поплавних вода р.Саве и р.Врбаса као и утицај успорних вода р.Врбас у случају високог 

водостаја р.Саве на водостај у ободном каналу Осорна-Борна-Љевчаница. На назначеном подручју се на рјечици Брзаја налази ПС Бајинци која врши 

препумпавање унутрашњих вода у р.Саву.     

 

Заштита од унутрашњих вода 

 

Систем заштите од унутрашњих вода чине ободни канали за заштиту од бујичних вода, хидро-мелирациона и ситноканалска мрежа ,обалоутврде, као и три 

пумпне станице ( у Српцу, Повеличу и Бајинцима). Иако је каналска мрежа савремено изграђена, на појединим мјестима и са цијевном дренажом, ипак је каналски 

систем недовољан за одговарајућу заштиту од унутрашњих вода. Каналску мрежу чине глaвнe и пратеће кaнaлскe мрeжe које служе за унутрашње одводњавање 

системом канала и састоји од канала првог, другог и трећег реда,и то:  

 

- Ободни канал Ножичко-Повелич се протеже од  Ножичког, кроз Брезовљане до његовог ушћа у ријеку Повелич.Уз лијеву обалу је изграђен пратећи 

насип дужине 7,6 км, који је у доста добром стању,али захтјева редовно одржавање у смислу кошења и забране кретања возила по круни насипа. 

- Ободни канал Криваја-Врбас има почетак у насељу Ножичко те се улијева у  реципијент- ријеку Врбас. У њега се улијевају  рјечице Криваја и Рекава. 

Канал уз лијеву обалу има лијеви пратећи насип дужине око 3,4 км, а уз десну обалу пратећи насип иде цијелом дужином која износи око 6 км. Пратећи насипи су 

у доста добром стању и обезбјеђују потребан ниво заштите. 

- Десни насип у дужини од 25,3 км, и лијеви насип на дужини од 21,3 км уз ободни канал Осорна-Борна- Љевчаница, од чега се 4,3 км налази на 

подручју општине Србац, су у  доста добром стању, садрже велики број локалних објеката, у највећем броју цјевастих пропуста, с обзиром на велики број ушћа, 

углавном повремених токова. Искуства из поплава које су се десиле 2014.године указују, да насип ипак није довољне висине за заштиту од великих вода и да 

постоји потреба за његово надвишавање. На каналу се, у зони насеља Дуго Поље, налази устава за регулацију протока воде у ријеку Врбас,односно рибњак 

Бардача, гдје постоји проблем руковања истом, тако да у условима већих падавина или отапања снијега долази до непотребног повећања водостаја у каналу 

узводно од уставе и накупљања велике количине разног отпада на самој устави. Устава је у надлежности ЈУ „Воде Републике Српске“ и иста је уговором дата на 

руковање Риболовачком друштву „Стублаја“. 

 

Како је већ наведено, поред ободних канала систем заштите од унутрашњих вода чини  41,64 км хидро-мелиорационих канала, око 30 км ситно-каналске мреже и   

2,3 км изграђених обалоутврда. 

У систем заштите од унутрашњих вода можемо уврстити и корито ријечице Матуре  уз које се налази нaсип у  дужини 10,8 км,oднoснo 2,2 км. Лијеви насип уз 

корито р.Матура нема прописану заштитну висину у односу на мјеродавне велике стогодишње воде ријеке Саве, што највјероватније и није потребно испунити с 

обзиром да постоји устава Матура која има прописану висину у односу на наведене  водостаје ријеке Саве.  

Након кошења и крчења каналске мрежом трећег реда стање у овој области је значајно боље, повећан је пропусни капацитет истих а самим тим је смањена 

опасност од полава у захвату ових канала. 

 

Евакуација унутрашњих вода се врши каналском мрежом према реципијентима, ријекама Сава и Врбас, тако да се у режиму мањих вода евакуација изводи  

гравитационо на одговарајућим гравитационим испустима, а при већим и великим нивоима у реципијентима воде се препумпавају путем пумпних станица и то:.  
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 ПС „ Инa“ , налази се на каналу Ина у мјесту Србац, инсталисани протицај Qi= 3 m3/sek,површина слива 750  На, 

 ПС „Пoвeлич“ налази се на каналу Савица у рејону насељеносг мјеста Повелич, инсталисани протицај Qi= 3 m3/sek, површина слива 2.800 На, 

 ПС „Бajинци“ налази се на рјечици Брзаји у рејону насељеног мјеста бајинци, инсталисани протицај Qi= 3,5  m3/sek, површина слива 2.735 На.  

Пумпне станице у полдерима се редовно одржавају, али ипак због велике старости и дотрајалости хидромеханичке и електро опреме у појединим станицама, 

неопходно је приступити реконструкцији и замјени појединих агрегата, те замјени и осавремењавању енергетског напајања и надзорно управљачког система. 

Реконструкција ПС у Повеличу је завршена , констатовани проблеми у раду једног агрегата, те је плану реконструкција и осталих ПС. 

 

На крају, можемо закључити да систем заштите од унутрашњих и спољашњих вода пружа добру основу за успјешно провођење мјера заштите од поплава, али без 

обезбјеђења потребних људских , финансијских и материјалних ресурса, неће бити у стању обезбједити заштиту становништва и имовине у потребном и 

пројектованом капацитету на дужи временски период. 

 

АНАЛИЗА  РИЗИКА ОД ПОПЛАВА 

 

Сложена хидролошка мрежа на подручју општине Србац, као и поплавни догађаји из прошлости, њихова локација, трајање, обим плављења, узрок, механизам 

настанка и њихов карактер, указују на постојање три репрезентативна ризика од поплава које је, и поред њихове уске повезаности и зависности, потребно 

појединачно анализирати. 

Имајући у виду велики број брдских ријека и ријечица које у случају већих прилива воде попримају одлике бујичних водотокова, као и ријеку Врбас који у 

горњем току има планински, а у доњем току низијски карактер, те ријеку Саву као потпуно низијску ријеку, можемо идентификовати следеће ризике од поплава :  

     

1. ризик од поплава бујичних водоткова 

2. ризик од поплава насталих излијевањем ријеке Врбас 

3. ризик од поплава насталих излијевањем ријеке Сава 

 

 

 1. Ризик од поплава бујичних водоткова 

 

Када се говори о бујичним поплавама , треба имати у виду да је овај појам знатно шири него у случају поплава на већим риjекама. Поред класичне манифестације 

поплава (усљед  изливања великих вода из корита) код бујичних поплава се јављају и феномени ,,бујичне лаве“, одрона и клизишта. Наиме , усљед наглог 

надоласка великих вода, бујични таласи имају врло изражено стрмо чело (" бујична песница " ) које има велику разорну моћ . Чело таласа руши дрвеће, поткопава 

обале, ствара одроне и клизишта . Сав тај захваћени материјал измјешан са водом руши све што му се нађе на путу, тако да само добро пројектовани и изведени 

објекти за уређење бујица могу да обаве заштитну функцију од налета масе која се назива " бујична лава " . 

Бујични карактер хидролошког режима манифестује се великим распоном протицаја и карактеристичном формом хидрограма великих вода,а трајање великих 

вода је кратко, реда величине неколико часова. Брдски рељеф источног и јужног дијела општине Србац карактеришу велики падови што  уз неравномјеран 

распоред падавина  доводи до њиховог неравномјерног отицаја, тако да  и релативно мале падавине доводе до настанка великих вода. То се посебно односи на 

сливове планинских и брдских водотокова  који се највећим дијелом слијевају у ријеку Повелич као једне од притока ријеке Врбас, као и у саму ријеку Врбас. 

Имајућу у виду наведено можемо рећи да је опасност од бујичних поплава у општини Србац нарочито изражена у сливном подручју ријеке Врбас који обухвата 

следеће водотокове као што су : Повелич, Вријеска, Просјечка ријека, Ина, Лепеница, Савица, Криваја, Берек, Грабашница, Брњавица,те ободни канали Ножичко- 

Повелич и Криваја- Врбас. У сјеверном дијелу општине општине опасност од бујичних поплава постоји од рјечица у насељима Каоци и Влакница, а у сјеверо-

западном дјелу за р.Осовицу која се улијева у р.Саву. 

 

Листа идентификованих  ризика од  бујичних поплава 
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1.  Излијевање Просјечке ријеке - Просјечка ријека  је један од водотокова који у случају великих падавина, или приликом отапања снијега са околних брда, 

вишеструко увећава свој профил, што често  доводи  до излијевања воде из корита и плављења ширег рејона насељеног мјеста Ћукали ( на поменутој локацији се 

налази и основна школа),чиме је непосредно угрожено око 20 домаћинстава  и путна комуникација Ћукали- Смајинци и Ћукали – Илићани. Посебну опасност 

представља  коинциденција са поплавним таласом ријеке Повелич јер заједно чине велику плавну површину, значајне дубине и велике брзине матице. 

2.  Излијевање ријеке Повелич у рејону насеља Ситнеши, Смајинци и Дворине -  у датом рејону угрожена су домаћинства,као и значајан број привредних 

објеката, путне комуникације између наведених насељених мјеста,као и мост на ријеци Повелич у Смајинцима. Прихватањем великих вода ријеке Ина, 

хидропотенцијал ријеке Повелич се значајно увећава,  чиме се увећава и опасност од плављења насеља Повелич,Дворине и Смајинци као и прекида саобраћаја на 

магистралном путу  М 14.1.   Србац- Нова Топлоа. У вријеме великох вода, у ријеку Повелич се пумпама пребацује вода из рјечице Савица која прикупља воде 

мањих водотокова на овом подручју. 

3.  Излијевање ријеке Ине у рејону насеља Ситнеши, Смајинци и Дворине- у датом рејону угрожена су домаћинстава, привредни објекати (за тов пилића и 

сл.), путне комуникације у зони наведених насеља, као и мостови  у рејону Смајинаца, Дворина и Ситнеша, а самим тим може доћи  прекида саобраћаја на 

регионалном  путу  Србац- Прњавор. У рејону Тукова и Ресавца постоји опасност од плављења усљед излијевања воде из канала Берек, рјечица Грабашница и 

Ресавац,као и низа латералних канала чије се воде улијевају у ријеку Ину.  

4.  Излијевање рјечице Вријеске - рјечица Вријеска извире у рејону Горњих Срђевића, протиче кроз  Горње Срђевиће и улијева се у ријеку Повелич у рејону 

Доњих Срђевића. У вријеме великих вода долази до великог повећања њеног профила чиме се угрожава мањи број домаћинстава, али и мост на путној 

комуникацији Горњи Срђевићи- Грабик Илова. Поред наведеног потребно је обратити пажњу на извор Вријеске будући да се са њега напаја водоводна мрежа а 

као сировину воду користи фабрика воде у Горњим Срђевићима.  

 5. Излијевање ријеке Лепенице - у зони насеља Горња Лепеница, Доња Лепеница и Ситнеши је редовна појава у условима великих вода, али изузев једног 

домаћинства у Горњој Лепеници, и поплављених обрадивих површина око корита ријеке, поплаве значајније не угрожавају становништво и имовину. Од 

критичних инфраструктурних објеката, излијевање ове ријеке угрожава мост на комуникацији Ситнеши- Доњи Срђевићи. Могућност контаминације ријеке,која се  

може пренијети даље према рецептијенту, постоји у зони насеља Ситнеши у случају излијевања отровних и отпадних материја из погона за производњу биодизела 

„ Sistem ecologica“. 

6. Излијевање воде из ободног канала Криваја- Врбас је мало вјероватно али уколико би до њега дошло био би угрожен велики број домаћинстава у дијелу 

насељеног мјеста Ножичко, као и путна комуникација Ножичко –Мартинац и Ножичко- Илићани. Треба напоменути да је у прошлости забиљежен случај 

оштећења дијела насипа  и прелијевања воде из канала у насељено мјесто, у близини моста на путној комуникацији Ножичко- Мартинац, када је поплављен већи 

број домаћинстава у близини истог.  

7. Излијевањем воде из ободног канала Ножичко- Повелич - дошло би до плављења домаћинстава у зони насеља Доњи и Горњи Брезовљани, а плављењe  

моста у зони насеља Горњи Брезовљани би довело до  прекида путне комуникације Горњи Брезовљани – Доњи Брезовљани. У условима високог водостаја ријека 

Повелич и Ина и прилива брдских и оборинских водотокова у поплавама 2014. године дошло је до излијевања воде из овог ободног канала и плављења засеока 

Ћосићи, ширег подручја центара насеља Повелича закључно са Клаоницом  пилића „Перутнина“ Птуј у Повеличу.       

8. Излијевање ријеке Осовица у зони насеља Нова Вес и Корови - је такође сценарио који се догађао у прошлости, тако да је сасим извјесно да би у том случају 

био угрожен мост на ријеци Осовици у зони насеља Нова Вес, као и мост на истоименој ријеци у Доњим Коровима на магистралном путу М 14.1. Србац – 

Дервента.  Значајније штете у домаћинствима могу настати у доњем току ријеке Осовица гдје се налази и пар објеката за узгој пилића. У наведеном рејону, 

постоји опасност од плављења усљед излијевања рјечице Гладарице.   

 

 

2.   РИЗИК  ОД  ПОПЛАВА НАСТАЛИХ ИЗЛИЈЕВАЊЕМ РИЈЕКЕ ВРБАС 

                                            

Доњи дио слива ријеке Врбас обухвата значајан дио србачке општине (дужина природног тока од границе са општином Лакташи до ушћа у Саву износи око 22 

км) на којем има мању брзину, а рјечни канал, који је ограничен линијским објектима за заштиту од поплава (насипима), меандрира остављајући своје напуштене 

дијелове ( стараче), при чему еродира обалу са једне стране, стварајући у исто вријеме наносне формације на супротној обали.  

Неконтролисано вађење шљунка у комбинацији са радом ХЕ Бочац која проузрокује неприродно подизања и падања нивоа ријеке, довело је до ерозија квалитетне 

земље и пољопривредног земљишта са тенденцијом таквог даљег дјеловања у наредном периоду.                          
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Листа идентификованих ризика од поплава 

 

Анализирано подручје је изложено сопственим поплавама и плављењу ријеке Саве . Ефекти успора од ушћа Врбаса у Саву примјећују се узводно до дужине од 

око 9,5 километара. Сопствено плављење траје неколико дана, док плављење од рјеке Саве траје много дуже. Константна опасност од поплава се првенствено 

односи на подручја која се налазе унутар линијских објеката за заштиту од поплава-насипа, инундациона тзв. небрањена подручја. Наведна подручја су са лијеве 

стране омеђена насипима од Кукуља до Бајинаца у дужини од 10,6 км  док су са десне стране омеђена десним врбаским насипом од Старог Мартинца до Повелича 

у дужини од 10,7 км и десним савско-врбаским насипом од ушћа ријеке Повелич до Село Српца (искључно) у дужини од 5,2 км.  

  

1. Излијевања ријеке Врбас у зони насеља Стари Мартинац-  шири рејон некадашњег понтонског прелаза на ријеци Врбас између Ст.Мартинца и Кукуља. 

Наведену локацију каратктерише константно плављење и угрожавање објеката и површина у њеном захвату. Због брзине матице ријеке и њеног великог водостаја 

на том подручју је током мајских поплава 2014.године смтрно страдало једно лице. Треба навести да су опасности од поплава угрожена домаћинства која се 

налазе у небрањеном подручју ( испред насипа) тако да је у случају настанка великих вода сасвим извјесно њихово поновно заплављивање-плављење. Подручје 

обухвата површину од око 2,2 км
2
 на којем су равномјерно заступљене обрадиве површине и шуме,  и ријетко је насељено (око 30 становника у 10 домаћинстава).  

2. Излијевања ријеке Врбас у зони насеља Пријебљези- наведени ризик  је базиран на реалном сценарију који се догодио током мајских поплава 2014. године, а 

о величини опасности која је могла имати катастрофалне последице по становништво и имовину говори податак да је за потребе одбране од поплаве, у дужини од 

око 1,4 км изграђен привремени насип  „зечији насип“ висине око 80 центиметара, а да је ниво р. Врбас у том времену био око 60 см изнад  пута (путна  

комуникација Стари Мартинац- Разбој Љевчански).  

Плавно подручје се налази између десне обале ријеке Врбас и путне комуникације Пријебљези-Стари Мартинац, те обухвата површину од око 1,47 км
2
 на којој 

живи око 50 становника у 23 домаћинстава. Из наведеног је уочљиво да су од поплава константно угрожена домаћинства и имовина у тзв. небрањеном подручју, 

те да је реално за очекивати да ће се исто дешавати и у будућем времену. Сценарио из 2014. године говори да насип у насељу Пријебљези, у случају оваквих и 

сличних елементарних непогода, не пружа довољну заштиту, тако да је изградњом парапетног одбрамбеног зида на дужини од цца 2000 метара од раскрснице 

путева Србац-Разбој Љ. и  Ст.Мартинац- Пријебљези значајно смањена могућност плављења насеља Пријебљези у свом брањеном дијелу.  

Поред наведеног, на око 1500 м од раскрснице у горе наведеној зони, због ерозивног дјеловања ријеке ,ријечно корито је од насипа удаљено око 40 метара са 

тенденцијом даљег урушавања обале. У циљу санације обале и заустављања даљег урушавања исте на наведеној локацији је потребно што хитније израдити 

обалоутврду чиме би се у значајној мјери смањила опасност од урушавања самог насипа. 

Значајну опасност у овом рејону представљају подземне воде које су посебно изражене у периоду великих падавина и високог водостаја ријеке Врбас, због чега 

долази до прехрањивања тла и избијања издани на површину. 

3. Излијевање ријеке Врбас у зони насеља Пријебљези, Повелич,Инђол и Србац -  до истог може доћи  у случају обилних падавина или топљења снијега када 

водостај ријеке Врбас био веши круне десног врбаског насипа што би довело до прелијевања воде у наведена насеља уз велику материјалну штету. Потенцијалну 

опасност представљају мјеста преласка путних комуникација преко обрамбеног насипа у Повеличу и Трњачанима, гдје је круна насипа насипа  упуштена око 

један  метар на дужини од око 6 метара. Као и у претходном сценарију, и у овом рејону значајну опасност представљају подземне воде, посебно у рејону Трњачана 

, али и Пријебљега гдје се налазе резервоари са питком водом из којих се снабдјева већи дио србачке општине, односно водовод Србац и водовод Лијевче,  

Плавно подручје обухвата површину од око 3,9 км
2
 и омеђено је десном обалом ријеке Врбас и обрамбеним десним врбаским насипом и десним савско-врбаским 

насипом. На поменутом подручју равномјерно су заступљене површине обрасле шумом и пољопривредно земљиште. Исто је ријетко насељено, и то само у 

подручју Пријебљега гдје се у небрањеном подручју налази 3 домаћинства. У периоду од 2018.до 2020. године на дијелу насипа од ушћа р.Повелич до Српца 

урађена је реконструкција насипа у пуном профилу. 

Одбрани од поплава у овом рејону треба дати посебну пажњу из разлога што се у њему налази административни центар, постројење за дистрибуцију електричне 

енергије, дистрибуцију воде, као и највећи дио привредних и јавних предузећа општине Србац. 

4. Излијевање ријеке Врбас у зони насеља  Кукуље, Лилић, Разбој Љевчански, Гламочани и Бајинци- у наведеној зони , у условима великих вода, редовно 

долази до излијевања р.Врбас у тзв.небрањено подручје и плављења пољопривредног земљишта, али и великог броја домаћинстава . Самим тим највећа опасност 

од настанка поплава и штета  је  у  небрањеном подручју које је ограничено са лијеве стране лијевим врбаским насипом од Кукуља до Разбоја 

Љевчанског,односно, десним савским насипом од Гламочана до Бајинаца, а са десне стране лијевом обалом р.Врбас. У овом рејону је менадрирање р.Врбас 
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нарочито изражено што узрокује велике штете на веома плодном пољопривредном земљишту. Плавно подручје обухвата површину од око 14,2 км
2
  са око 120 

домаћинстава и  300 становника. У поменутом подручју највише је заступљено пољопривредно земљиште, а затим шуме и ниско растиње. У случају сличних или 

истих елементарних природних непогода посебну пажњу треба обратити на мјеста на којима је приликом поплава 2014. године дошло до  мањег излијевања 

р.Врбаса преко насипа, и то у насељима Кукуље и Разбој Љевчански. Такође у насељу Кукуље, у рејону некадашњег понтонског моста је неопходно пратити стање 

уставе на каналу Прокоп, чија траса пролази кроз насип и даље наставља лијевом страном лијевог врбаског насипа према Разбоју Љевчанском и Бардачи. У 

случају оштећења или уништења уставе дошло би до плављења већег броја насеља са лијеве стране насипа у захвату путне комуникације Кукуље- Разбој 

Љевчански, као и прекида путне комуникације Разбој Љевчански- Нова Топола. Почетком 2018.години наведени пропуст је саниран и реконструисан. 

Значајну опасност представљају подземне воде које у овом подручју имају посебно јаке издани.     

5. Излијевање воде  из ободног канала  Осорна- Борна -Љевчаница у зони насеља Бајинци,Гламочани,Дуго Поље и Кладари- сама процјена ризика је 

базирана на стварном сценарију из 2014. године када је дошло до излијевање воде из канала у рејону Дугог Поља и Кладара. Привремени  „зечији“ насип који је 

том приликом изграђен говори да висина насипа не пружа довољну заштиту, те да је хитно потребно предузети мјере за његово надвишавање. Ако узмемо у обзир 

да угрожено подручје обухвата више од 6 км
2
, да дужина канала у овом рејону износи око 4,3 км (укупна дужина канала 26,5 км), а да је сам рејон значајно 

насељен, његово плављење би проузроковало велике штете ,и то не само у пољопривреди, већ на великом броју стамбених и привредних објеката. Један од 

проблема у регулацији нивоа воде у каналу представља  неадекватно  управљање уставом која се налази на каналу у рејону Дугог Поља. Управљање уставом је 

уговором од стране ЈП „Воде Српске“ повјерено локалном риболовачком удружењу које нема могућности да поуздано радно обавеже лице које би руковало 

истом. Наведено је посебно значајно за вријеме великих вода када се на устави накупљају велике количине отпада и других материја које спречавају нормалу 

регулацију овог водотока. Поред великих вода притока које се улијевају у канал, значајан утицај на његов водостај имају велике воде р.Врбас које могу условити 

узводно плављење уз корито канала. 

 

        

3.   РИЗИК  ОД  ПОПЛАВА НАСТАЛИХ  ИЗЛИЈЕВАЊЕМ  РИЈЕКЕ  САВЕ 

 

Ријека Сава, у дужини од 42 км, чини сјеверну границу општине Србац. Опасност од поплава је нарочито велика у прољеће након што се отопи снијег, и у јесен 

након обилних киша. Широка поплавна подручја и природна низинска подручја се понашају као задрживачи и ретенције поплавних таласа, што се првенствено 

односи на подручје Бајинаца,Оштровца, Врбина, Гњилице, Влакничког поља и насеља Кобаш. Заштита од поплава се читавом дужином ослања на природна 

задржавања и насипе за заштиту од поплава . Уопштено , главни насипи су креирани за 100 годишњи повратни период, а у урбаним насељима за период од 1000 

година. Заједничко својство скоро свих десних притока ријеке Саве је њихово бујично понашање,што се односи и на ријеку Врбас чији слив највећим дијелом 

чине брдски и планински водотокови. Просторна дистрибуција хидролошке равнотеже ( дотицање и отицање воде) је хетерогена .  

 

Листа идентификованих ризика  

 

1. Излијевање ријеке Саве у зони насеља Бајинци (Гај)  - је плавни догађај који се редовно дешава сваке године усљед отапања снијега или већих кишних 

падавина.  Плавно подручје је тешко дефинисати због утицаја поплава насталих излијевањем ријеке Врбас, али ипак можемо рећи да оно захвата површину око 4 

км
2  

, коју већим дијелом чине обрадиве површине, а мањи дио је прекривен шумом и ниским растињем. Ово подручје се у цјелости налази налази десно од  

одбрамбеног насипа, односно, у небрањеном подручју. Подручје је ријетко насељено (само једно двочлано домаћинство), те уколико се изузму пољопривредне 

површине, на истом се не очекују веће материјалне штете. У наведеном рејону се налази пумпна станица „Бајинци“ која у ријеку Саву препумпава воде из канала 

Брзаја. 

2. Излијевање ријеке Саве у насељеном мјесту Србац - у времену великих вода р.Саве редовно долази до њеног излијевања у тзв.небрањено подручје                 ( 

подручје од  десне обале р.Сава до одбрамбеног насипа). Плавно подручје ријеке Саве до одбрамбеног насипа износи око 3,9 Ха од чега највећи дио чине 

обрадиве површине, а мањи дио земљишта је обрастао шумом и ниским растињем. Наведено подручје није насељено. У назначеном подручју поплави је изложено 

посторојење за дистрибуцију електричне енергије РЈ „Електродистрибуција “ Србац, чиме се доводи у опасност испорука електричне енергије на подручју 

општине Србац.  
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Специфичност одбране од поплава у овом подручју је везана за каналску мрежу рјечице-канала Ина гдје је због немарног односа грађана значајно умањен 

капацитет и проточност а посебно треба истаћи канале Орашчина и Маква, у којима у случају већих падавина долази до  повећања количине воде, те плављења 

околних површина и наношења материјалне штете у насељима Врбаска улица,Савска улица,ул.27.јули и ул.Саве Вујановића- Жуће те на обрадивим површинама у 

Село Српцу. Поред оборинских вода,значајну опасност представљају подземне воде ријека Сава и Врбаса у рејонима Врбине и  Клађе. Поред наведеног,сливно 

подручје канала Ина у насељеним мјестима Мали Ситнеши, Инађол и Србац има посебно значајну улогу у прикупљању оборинских вода  и одбрани од бујичних 

поплава изазваних слијевањем брдских потока и рјечица са околних узвишења, као и при регулацији вода у брањом подручју у насељеном мјесту Србац будући да 

се на његовом крају, у Савској улици,  налази пумпна станица која пребацује воду из брањеног у небрањено подручје, тачније у ријеку Врбас. 

 3. Излијевање ријеке Саве  преко магистралног пута м 14.1. на дионици  пута од Село Српца до Корова- десни савски-врбаски насип се  завршава у насељу 

Село Србац, тако да одбрану од поплаве у рејону од Село Српца до Корова предаставља узвишена траса магистралног пута М 14.1  Градишка- Србац- Дервента. 

Ипак, у прилог наведеном треба напоменути да током катастрофалних поплава 2010. и 2014. године није дошло до значајнијег излијевања ријеке Саве преко 

поменуте путне комуникације. У Село Српцу посебну пажњу треба обратити на мјесто спајања насипа и магистралног пута гдје постоји могућност излијевања  

поплавних вода р.Саве преко  наведне путне комуникације. До краткотрајног прекида саобраћаја такође  може доћи усљед бујичних  поплава насталих дјеловањем 

брдских водокова у зони насеља Каоци, Влакница и Брусник. У  рејону Влакничког поља се налази базна станица за фиксну и мобилну телефонију која је 

извишена због могућности плављења,  али у случају великих вода опаност од њеног плављења и даље постоји, што би довело до прекида телефонских веза са 

источним дијелом србачке општине уз ријеку Саву.     

Плавно подручје је омеђено десном обалом ријеке Саве и трасом магистралног пута М 14.1, те заузима површину од 13,5 км2 које највећи дио чине обрадиве 

површине ( Гњилица, Влакничко поље..) а мањи дио је земљиште прекривено шумом и ниским растињем. На њему се налази 15 домаћинстава са око 50 

становника, тако да можемо рећи да је исто ријетко насељено. 

4. Излијевање  ријеке Сава у насељено мјесто Кобаш - ако у обзир узмемо густоћу насељености, као и степен изграђености објеката за заштиту од поплава, 

највећи степен угрожености становништва од поплава узрокованих излијевањем ријеке Саве на подручју општине Србац је у насељу Кобаш, у зони између десне 

обале ријеке Саве и магистралног пута М 14.1. У поменутој зони нема изграђених заштитних објеката, земљиште је равничарско без значајно изражене висинске 

разлике између насеља и корита ријеке. Иста обухвата површину од 0,62 км
2
 са око 40 домаћинстава  и  150 становника. Од наведених највише су угрожена 

домаћинства у дијелу насеља „Социјална улица“, „Пијаца“, око потока Липаја и „Студенац“. Треба нагласити да се у мјесту Кобаш, у дјелу подложном поплавама                    

( пут према некадашњем понтонском мосту), налази извор питке воде са кога се снабдјевају домаћинства прикључена на водовод Кобаш.  Отежавајућу околност у 

планирању заштите и одбрани од поплава на овом подручју  представља опасност од заосталих минско-експлозивних средстава из минулог рата. 

5. Излијевање ријеке Саве у зони  насеља Корови- је могуће  у рејону Ритова, између десне обале ријеке Саве и магистралног пута М 14.1 , на дионици од моста 

на ријеци Осовици до моста на Њемачком потоку. Дата површина износи од око 1,9 км
 2

 и чини ју већим дјелом обрадиво земљиште, а мањим дијелом шума и 

ниско растиње. Наведени рејон је слабо насељен, али су могуће веће штете у индивидуалним привредним  објектима као што су објекти за тов пилића, пластеници 

и слично. Поред  наведеог, потенцијалну опасност од плављења представља притока ријеке Саве, ријека Осовица, која је својим излијевањем из корита  у 

прошлости у више наврата наносила значајне материјалне штете у  домаћинствима, а посебно у индивидуалним привредним објектима како је већ горе наведено.    

 

Коте редовне и ванредне одбране од  поплава   

 

 

 

Ред. 

број 

 

Мјерно мјесто 

 

 

Ријека 

Кота 

редовних 

мјера(цм) 

Кота ванредних 

мјера(цм) 

Најнижи забиљежени 

водостај(цм) 

Највиши забиљежени  

водостај(цм) 

 1. Делибашино Село Врбас 300 370 22 

09.06.1977.г 

816 

16.05.2014.г 

 2. Србац Сава 860 940 -230 

10.10.1997.г 

1024 

31.10.1974.г 
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Редовну и ванредну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар  ( ЈУ „Воде Српске“,односно Начелник општине по властитој 

процјени), а ванредно стање проглашава Начелник општине. 

 

   II    НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ  У  ЗАШТИТИ  ОД  ПОПЛАВА  

Редни 

број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

    

 

 

 

 

1. 

Oдржати сједницу општинског штаба за ванредне 

ситуације са  субјектима од значаја за спровођење 

превентивних и оперативних мјера заштите и 

спасавања од поплава на којој  усвојити: 

а) план рада штаба за ванредне ситуације на 

спровођењу превентивних и оперативних мјера 

заштите и спасавања од поплава у 2021. години, 

б) план оперативног спровођења Плана са плановима 

ангажовања и активног учествовања, као и ажурним 

прегледима свих субјеката од непосредног значаја за 

заштиту и спасавање на подручју општине,  

в) анализу стања опремљености и обучености 

субјеката од значаја за заштиту и спасавање од 

поплава, а све у циљу правовремене припреме за 

спровођење планираних задатака, 

г) анализу реализације уговора закључених са 

привредним друштвима, другим правним лицима те 

другим субјектима од значаја за спровођење 

оперативних задатака, 

д) финансијски план општине за спровођење задатака 

из области Цивилне заштите  

-Начелник општине  

-Одсјек за ЦЗ 

Чланови општинског штаба за 

ванредне ситуације 

 

10.3. 

 План 

оперативног 

спровођења Плана 

и ажуриран 

преглед људских 

и материјално-

техничких 

капацитета 

доставља се 

Подручном 

одјељењу ЦЗ до 

15.03.2021.год. 

 

 

 

 

У даљем  тексту 

Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ је Одсјек за 

ЦЗ 

     

2. 

Одржати радне састанке са привредним 

друштвима,другим правним лицима на којима 

упознати горе наведене са Планом оперативног 

спровођења Плана одбране од поплава те склопити 

споразуме  о њиховом ангажовању случају ванредне 

ситуације    

-Начелник општине 

- Одсјек за ЦЗ 

 

Привредна друштва и друга 

правна лица, удружења грађана  

 

15.3. 

 

     

3. 

Реализовати информативно - пропагандне 

активности у циљу упознавања становништва са 

опасностима од поплава, посљедицама које 

изазивају, те потреби предузимања одговарајућих 

мјера заштите и спашавања.   Том приликом 

промовисати кратке бројеве за хитне ситуације: 

Цивилна заштита- 121, Полиција- 122, ТВЈ- 

123,Хитна помоћ-124 . 

-Одсјек за  ЦЗ  

-Служба за 

информисање 

 

-ЈП Радио Србац  

-ШЦ Петар Кочић Србац 

-ОШ  Србац 

-ОШ  Разбој Љ. 

-ОШ  Ситнеши 

-Повјереници ЗиС 

-Савјети МЗ 

 

Стални  

задатак 
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4. 

Планирати и успоставити ефикасан систем 

осматрања, обавјештавања и узбуњивања на 

подручјима повећаног ризика од поплава. 

 

-Одсјек за ЦЗ 

 

-Полицијска станица Србац  (ПС) 

-ТВЈ Србац 

-ЈП Радио Србац 

-Служба за информисање 

-Повјереници ЦЗ 

-Савјети МЗ 

-Предућа и органиазције у оквиру 

својих надлежности 

Стални  

задатак 

 

     

 

5. 

Планирати, припремити и реализовати 

оспособљавање јединица цивилне заштите и тимова 

за спашавање на води и под водом,старјешина и 

јединица цивилне заштите опште намјене, те 

повјереника и мјесних штабова  за ванредне 

ситуације. 

-Одсјек за  ЦЗ  

 

 

-ТВЈ  

-ПС  

-Ронилачки  клуб „ Жабац“ 

-Специјалистичка јединица 

-Јединице опште намјене у МЗ 

-Савјети МЗ 

-Повјереници за заштиту и 

спасавање 

 

Стални  

задатак 

 

     

 

 

6. 

Планирати и разрадити поступке за одржавање 

виталних система у случају поплава унутрашњих и 

вањских вода  (водоснадјевање,канализација 

,снабдјевање електричном енергијом,одвоз смећа, 

асанација терена, здравствена заштита,регулацију 

саобраћаја и слично) 

  

-Организационе 

јединице у 

општинској управи 

Србац 

-ТВЈ  

-ПС  

-РЈ 

„Електрокрајина“ 

Србац 

-КП 

„Комуналац“Србац 

-КП 

„Водовод“Србац 

-РЈ М:тел Србац 

-ЈУ Дом здравља 

Србац 

 

-Одсјек за ЦЗ и ППЗ 

 

 

 

 

25.4. 

 

     

 

7. 

Разрадити План евакуације, услове за проглашење 

евакуације, мјесто и начин збрињавања људи и 

материјалних добара, укључујући евакуацију и 

смјештај најважније документације и архива уколико 

већ другим планом није регулисано. 

-Одсјек за ЦЗ  

 

-Организационе јединице у 

општинској управи Србац 

-ТВЈ  

-ПС  

-ОО ЦК Србац 

-Јавна предузећа и установе* 

-Повјереници за ЗиС 

-Савјети МЗ 

 

1.5. 

* Дом здравља, 

Центар за соц. рад,  

електро, водоводно 

и комунално 

предузеће, Радио 

станица,образовне 

установе  
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8. 

Стално пратити стање водозаштитних објеката у 

власништву Републике, као и стање осталих водних 

објеката и система који могу имати утицаја на 

безбједност људи и материјалних добара у случају 

великих и бујичних поплава, а којима газдује 

општина, правна или физичка лица (Закон о водама 

Републике Српске, чл. 15. и 16 , “Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 50/06 и 121/12) и спроводити 

мјере за њихово одржавање. 

-Одјељење за 

привреду 

,пољопривреду и 

друштвене 

дјелатности  

-Одјељење за 

инспекцијске 

послове, 

-Одсјек за ЦЗ 

-ЈУ Воде Српске 

 

 

Стални 

задатак 

 

 

9. 

Разрадити и ажурирати  План превентивног 

дјеловања,План припаравности, План мобилизације и 

План хитног поступања ,услове за њихову примјену 

и поступке које предвиђају. 

-Одсјек за ЦЗ  -Организационе јединице у 

општинској управи Србац 

-ТВЈ  

-ПС  

-Предузећа,организације и 

удружења од значаја за ЗиС 

 

25.4. 

 

 

10. 

Посебним планом предвидјети начин регулисања 

саобраћаја у ванредним условима,правце и начине 

кретања возила за снабдјевање,возила хитне 

помоћи,возила комуналних служби,служби за хитне 

интервенције и осталих приоритетних служби и 

органа(*). 

-Одјељење за 

просторно уређење и 

стамбено-комуналне 

дјелатности 

-ПС Србац 

 

-Одсјек  за ЦЗ  

Стални  

задатак 

 

 

(*) Рок за израду 

плана 01.05.2021. 

 

 

III    СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

Редни 

број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

    

 

11. 

По потреби извршити чишћење шахтова, канала, 

корита за одводњу површинских вода и комуналних 

вода у насељеном мјесту Србац и на подручју 

општине Србац,као и чишћење, продубљивање и 

реконструкцију корита ријека,рјечица и канала на 

подручју општине. Такође по уоченим недостацима  

предузети мјере на отклањању кварова и оштећења 

-КП „Комуналац“ 

-КП „Водовод“ 

-Одјељење за 

просторно уређење и 

стамбено-комуналне 

дјелатности 

-Одјељење за 

,привреду, 

пољопривреду и 

друштвене 

дјелатности  

-Одјељење за 

инспекцијске 

-Служба ЦЗ и ППЗ 

-ЈУ „Воде Српске“ 

 

По потреби 
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послове  

    

12. 

Благовремено извршити означавање и деминирање 

критичних површина уз корита водотока, односно у 

непосредној близини канала, насипа и других 

водозаштитних објеката, дајући приоритет оним 

мјестима на којима је најчешће долазило до 

излијевања воде. 

-Деминерски тим 

РУЦЗ 

-БХ МАК 

  

-Одсјек за ЦЗ  

 

 

По потреби 

051/314-145 

051/307-774 факс 

 

    

13. 

Предузети мјере за обезбјеђење потребне количине 

насипног материјала, врећа за пијесак, алата и чамаца  

како би се обезбиједили услови за ефикасно 

дјеловање у случају поплава већих размјера.  

-Одјељење за 

просторно уређење и 

стамбено-комуналне 

дјелатности 

-Одсјек за ЦЗ 

 

-ЈУ „Воде Српске“  

30.10. 

Обезбјеђење 

насипног 

материјала за 

2022.годину 

планирати до 

30.10.2021.год 

    

14. 

Предузети мјере за спречавање оштећења водних 

објеката, неконтролисаног одлагања смећа,као и 

непланске експлоатације шљунка, прије свега у 

зонама изворишта питке воде,као и у коритима 

ријека Сава и Врбас. У реализацију наведеног задатка 

укључити и еколошка друштва,планинарска друштва, 

невладине орг. 

-Одјељење за 

инспекцијске 

послове 

-Одјељење за 

просторно уређење и 

стамбено-комуналне 

дјелатности 

-КП „Комуналац“  

-Одсјек за ЦЗ  

--ЈУ „Воде Српске“ 

-РУ „Биостро“ Србац 

 

Стални задатак 

 

    

15. 

Предузети мјере на спречавању  изградње стамбених 

и других објеката на  небрањеним подручјима. 

-Одјељење за 

инспекцијске 

послове 

-Одјељење за 

просторно уређење и 

стамбено - 

комуналне 

дјелатности 

-Ресорно министарство  

 

Стални задатак  

 

16. 

У буџету и годишњим плановима планирати 

финансијска средства потребна за санацију и 

одржавање постојећих,  односно изградњу нових 

водозаштитних објеката. 

-Начелник општине 

-Одјељење за 

просторно уређење и 

стамбено-комуналне 

дјелатности 

-Одсјек за ЦЗ  

-Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене 

дјелатности 

 

У складу са 

роковима за 

израду буџета  
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-Одјељење за 

финансије 

 

17. 

Из планираних средстава из Буџета општине 

намјењених за оспособљавање и  опремање јединица 

ЦЗ извршити обуку њених припадника и набавку 

недостајуће опреме за заштиту и спасавање на води и 

под водом, као и средствима везе. 

-Одјељење за општу 

управу 

(Одсјек за ЦЗ) 

 

-Одјељење  за финансије У складу са 

могућности-ма 

 

 

  18. 

Сачинити спискове људи, возила и друге опреме који 

ће се, у случају поплава већих размјера, упутити на 

подручје другог града/општине. Начелник општине 

донијеће одлуку о употреби снага и средстава из 

претходног става. Спискове доставити Подручном  

одјељењу ЦЗ Бања Лука 

-Начелник општине 

 

-Одсјек за ЦЗ 

-Подручно одјељење ЦЗ Бања 

Лука 

 

1.5. 

. 

 

19. 

У најсложенијим ситуацијама, када су директно 

угрожена насеља и животи грађана, планирати 

ангажовање тимова Републичке управе цивилне 

заштите и Хеликоптерског сервиса РС 

-Начелник општине 

-Одсјек за ЦЗ 

-Орг.јединице општинске уптаве 

-Републичка управа ЦЗ 

-Влада РС 

 

По потреби 

 

 

 

IV   СПРОВОЂЕЊЕ  МЈЕРА  ПРИПРАВНОСТИ  И  АКТИВНОСТИ УСМЈЕРЕНЕ  НА  ПОБОЉШАЊЕ  СИСТЕМА   ЗАШТИТЕ ОД  ПОПЛАВА 

 

Редни 

Број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

    

20. 

За вријеме повећане опасности од поплава, 

провести потребне мјере у складу са 

одређеним степеном приправности  према 

Плану  приправности,  и о свему благовремено 

и редовно  обавјештавати становништво, 

надлежне органе и лица одговорна за заштиту 

и спасавање. 

-Одсјек за ЦЗ 

 

-Служба за информисање 

-ЈУ Радио Србац 

-ТВЈ 

-ПС 

-ЈУ „Воде Српске“ 

 

 

По потреби 

Према Плану 

приправности 

 

21. 

За вријеме непосредне опасности од настанка 

поплава, према потреби организовати 

дежурство и координирати  рад са органима и 

службама сусједних општина и градова, те 

предузимати и друге потребне мјере. 

-Одсјек за ЦЗ (начелник 

Општинског штаба за в/с)  

 

-Подручно одјељење ЦЗ Бања Лука 

-Службе цивилне заштите општина 

Лакташи и Градишка 

 

По потреби 

 

 

22. 

 

Извршити провјеру стања заштитиних 

објеката и исправности опреме и склопова као 

и додатано уређење простора и објеката у 

функцији заштите и спасавања.  

 

-ЈУ „Воде Српске“ 

-Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-

комуналне дјелатности 

-Одјељење за  привреду, 

пољопривреду и 

-Одсјек за ЦЗ  

По потреби 
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друштвене дјелатности  

    

23. 

Преко Министарства здравља и социјалне 

заштите  обезбједити довољну количину 

лијекова и медицинских средстава за вријеме 

трајања евентуалне угрожености од поплава 

-ЈУ Дом Здравља Србац -Апотекарске установе на подручју 

општине Србац 

По потреби  

   

 

24. 

Преко Министраства трговине и туризма 

обезбједити пакете  са храном, водом и 

средствима за хигијену, те средства за прихват 

и збрињавање евакуисаног становништва.  

-Одјељење за ,привреду, 

пољопривреду и 

друштвене дјелатности 

-Одсјек за ЦЗ  

-ОО  Црвеног крста Србац 

-ЈУ Центар за социјални рад Србац 

 

По потреби 

 

    

25. 

Провјерити функционисање систем веза за 

потребе извођења акција заштите и спашавања  

-Одсјек за  ЦЗ  

-Центар 121  

 

-ТВЈ  

-ПС Србац  

-РЈ М:тел Србац 

 

По потреби 

 

 

26. 

Провјерити техничку исправност расположиве 

грађевинске механизације, возила и опреме 

потребне за акције заштите и спашавања и 

утврдити начине њиховог ангажовања.   

-Власници средстава  

-Одјељење за просторно 

уређење и стамбено -

комуналне дјелатности 

( стручни сарадник за 

послове саобраћаја) 

-Одсјек  за  ЦЗ  

По потреби 

 

    

27. 

Довести у стање приправности  људства, 

опреме и средстава потребних за спровођење 

акције заштите, спасавања и пружања помоћи 

угроженом становништву.Преко савјета 

мјесних заједница и повјереника за заштиту и 

спасавање ажурирати евиденцију лица којима 

је потребна помоћ других лица . 

-Одсјек за  ЦЗ 

 

- Старјешине јединица ЦЗ, 

руководиоци организације и 

удружења који се са људством и 

средствима укључују у акције 

заштите и спасавања 

-Повјереници за заштиту и 

спасавање 

-Савјети МЗ 

 

По потреби 

 

 

 

V    СПРОВОЂЕЊЕ   МЈЕРА  ОДГОВОРА    

 

 

Редни 

Број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

САРАЂУЈЕ 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

 

 

28. 

Активирање општинског штаба за ванредне 

ситуације 

 

 

-Начелник општине 

 

-Одсјек за ЦЗ 

-Чланови Штаба 

 

Према 

процјени 

ситуације 

Мјере ванредне 

одбрана од поплава 

се проглашавају 

када водостај ријеке 

Саве  достигне ниво 

од 940 см ( МС 

Србац), одн. када 

водостај ријеке 

Врбас достигне 
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ниво од 370 см (МС 

Делибашино Село  ) 

 

29. 

Активирање оперативно-комуникационог 

центра 

-Начелник општине 

 

-Општински штаб за в/с  Према 

процјени 

ситуације 

Према плану рада  

ОКЦ 

 

30. 

Информисање грађана о стању на терену и 

предузетим мјерама, те давање упустава 

грађанима за поступање у случају поплаве 

-Општински штаб за 

ванредне  ситуације 

 

-ЈП Радио Србац  

-Повјереници ЦЗ  

-Савјети  МЗ 

У току 

елементарне 

непогоде 

 

 

31. 

Обезбјеђење непрекидног функционисања 

система  веза  

 

-Општински штаб за в/с 

 

-ТВЈ Србац 

- ПС Србац  

- РЈ М:тел Србац 

- Центар  121 

 

Стални задатак 

 

32. Обезбјеђење континуираног снабдјевања 

електричном енергијом 

-

РЈ„Електродистрибуција“

РЈ Србац 

-Даваоци средстава из 

пописа 

- „Електрокрајина“ а.д.Бања Лука Стални задатак  

33. Обезбјеђење водоснабдјевања -КП „Водовод“ Србац 

 

-ТВЈ Србац Стални задатак  

 

34. 

Проглашење ванредне ситуације на подручју 

општине 

- Ванредна ситуација се проглашава ако 

постоји ризик за људе и имовину да је 

елелементарна непогода или друга опасност 

таквог обима и интезитета да њен настанак 

или посљедице није могуће спријечити или 

отклонити редовним дјеловањем надлежних 

органа и служби 

-Начелник општине 

 

-Општински штаб за в/с  Према 

процјени 

ситуације 

 

 

35. 

Стално извиђање водотокова, заштитиних 

објеката и околине, спровођење мјера заштите 

становништва и виталних инфраструктурних 

објеката,предузимање оперативних мјера у 

циљу смањења штетног дејства поплава, 

санирање оштећених дијелова 

водозаштитиних објеката  

-Општински штаб за в/с    

 

 

 

- Oрг.јединице општинске управе 

- Јединица ЦЗ опште намјене и 

специјалистичких јединица, 

- Предузећа,установе, организације 

и удружења  од значаја за заштиту 

и спасавање,  

-Повјереници за заштиту и 

спасавање 

-Мјесни штабови  за в/с 

-ЈУ „Воде Српске“ 

-Грађани 

 

Према 

процјени 

ситуације. 

 

 

 

36. 

Издавање наредбе о евакуацији, организација 

евакуације и збрињавање  угроженог 

становништва , животиња и материјалних  

-Начелник општине -Општински штаб за в/с    

-ПС Србац 

-Даваоци  транспортних средства  

Према 

процјени 

ситуације   

Плану Плану 

евакуације 
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добара -ОО Црвеног крста Србац 

-ЈУ Центар за соц.рад Србац 

-Јединице цивилне заштите   

-Повјереници за заштиту и 

спасавање 

-Мјесни штабови за в/с 

-Власници објеката у којима се 

смјешта евакуисано становништво  

 

37. 

Доношење наредбе о мобилизацији и 

мобилизација расположивих људских и 

материјално-техничких капацитета општине  

-Начелник општине 

 

-Општински штаб за в/с  Према 

процјени 

ситуације  

Према плану 

мобилизације 

 

38. 

Организација узбуњивања  и обавјештавања 

 

-Општински штаб за в/с    

 

 

 

-Руководиоци предузећа,установа,   

организација и  удружења  , 

-Повјереници за заштиту и 

спасавање, 

-Старјешине јединица ЦЗ 

-Савјети МЗ 

-Центар 121 

Према 

процјени 

ситуације. 

 

Узбуњивање 

наређује начелник 

општине 

 

39. 

Уколико су капацитети локалне заједнице у 

заштити и спасавању од поплава исцрпљени ,  

упутити захтјева за помоћ другим локалним 

заједницама или Влади РС  

-Општински штаб за в/с -Локалне заједнице у окружењу 

-Републичка управа ЦЗ 

-Влада Републике Српске 

 

По потреби У складу са 

Упутством о 

тражењу, пружању 

и прихватању 

помоћи,и заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

(„Сл.гласник 

РС“број 53/13)  

 

40. 

Достава лијекова, хране,пакета хигијене и 

осталих  животних намирница 

 

-Општински штаб за в/с 

 

 

-ОО ЦК Србац 

-ЈУ Центар за социјални рад 

Србац 

-ТВЈ 

-ПС 

-ЈЗУ Дом здравља Србац 

-Повјереници за ЗиС  

-Мјесни штабови за в/с  

 

Према 

процјени 

ситуације 

 

 

41. 

Организација прихвата оперативних снага и 

средстава међународне помоћи 

-Општински штаб за в/с 

 

-Републичка управа ЦЗ 

-Влада РС 

Према 

процјени 

ситуације  

У складу са 

Упутством о 

тражењу, пружању 
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42. 

Организација пријема,смјештаја и расподјеле 

међународне и сваке друге помоћи 

-Општински штаб за в/с 

 

 

-ОО ЦК Србац 

-ЈУ Центар за социјални рад 

Србац  

-Мјесни штабови за в/с 

 

У складу са 

процедурама 

пријема и 

расподјеле 

помоћи 

и прихватању 

помоћи,и заштите и 

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама 

(„Сл.гласник 

РС“број 53/13) 

 

43. 

Прикупљање  и достављање редовних и 

варедних извјештаја о ситуацији на 

терену,мјерама које се предузимају, 

ангажованим снагама,приједлогом мјера за 

унапређење система заштите и спасавања 

 

  

-Општински штаб за в/с 

 

-ОКЦ 

-Мјесни штабови за в/с 

-Секторски руководиоци 

-Старјешине јединица и 

руководиоци предузећа, установа, 

организација и удружења 

укључених у акције заштите и 

спасавање од поплава  

 

У току 

елементарне 

непогоде  

 

 

 

VI     СПРОВОЂЕЊЕ  МЈЕРА ОПОРАВКА 

 

 

Редни 

Број 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

САРАЂУЈЕ 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

 

44. 

Санирање посљедица штете од поплава у што 

краћем року у зависности од величине штете и 

расположивих финансијских средстава, а 

приоритетно предузимати следеће мјере: 

-асанација терена на поплављеном подручју; 

-спровођење здравствених и хигијенско-

епидемиолошких мјера 

 -успостављање основних услуга (снабдјевање 

водом,електричном енергијом, комуналне 

услуге, телекомуникационе услуге)  

-отклањање штете на стамбеним, 

индустријским ,привредним и 

инфраструктурним објектима;  

-помоћ правним и физичким лицима којима је 

причињена штета; 

-отклањање наноса и штета на рјечним 

коритима и другим водотоцима; 

-друге мјере које утврди општински штаб за 

кризне ситуације или надлежни орган у складу 

-Општински штаб за в/с 

 

-Орг.јединице општинске управе 

-КП „Комуналац“ Србац 

-КП „Водовод“ Србац 

-„Електрокрајина“ РЈ Србац 

-ЈУ Дом здравља Србац 

-Ветеринарске организације на 

подручју општине Србац 

-М:тел РЈ Србац 

-Мјесни штабови за в/с 

-ЈУ ,,Воде Српске,, 

 

 

Према 

процјени 

ситуације 
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са Законом. 

 

45. 

Процјена штете настале усљед елементарне 

непогоде 

-Комисија за попис и 

процјену штете 

-Савјети МЗ Према 

процјени 

ситуације 

 

 

VII      ИЗВЈЕШТАВАЊЕ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЗАДАТКА  ИЗ  ПЛАНА 

 

46. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су о реализацији задатака из њихове  надлежности благовремено писмено извјештавати Начелника општине 

према роковима који су утврђени истим.  

 

47.  Извршиоци задатака  су дужни најкасније до 10. децембра 2020. године  доставити Начелнику општине извјештај о реализацији задатака из овог Плана ,као и 

приједлог мјера за његово унапређење.  

 

VIII     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

48.  Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и друге задатке из домена заштите и спасавања од поплава 

кроз све фазе: превентива, одговор и опоравак, а који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажавање посљедица елементарне непогоде изазване 

поплавом. 

 

49.  Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета и из осталих извора, обезбиједити финансијска средства потребна за њихову 

реализацију. 

 

Број : 02-85-3/21 

Датум:  18.03.2021.год.    

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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46 

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

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

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

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

36/19), члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

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

Србац  доноси 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга  

„Изнајмљивања 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„,     понуђачу Друштву за 

сервисирање и промет бироопреме „АЛФ-ОМ„ 

д.о.о. Бања Лука 

 

Члан 1. 

 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор о обављању услуга  „Из-

најмљивања мрежних мултифункционалних  уређаја 

за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/ 

факс уређаја са инсталирањем софтвера за мони-

торинг  у општинској управи општине Србац за пе-

риод до 31.12.2021. године“, понуђачу Друштву за 

сервисирање и промет бироопреме „АЛФ-ОМ„ д.о.о. 

Бања Лука. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан  је  у општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 10/21 и 

проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац„   бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  8.875,62 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су  елементи утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама . 

 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 16.02.2021. године 

по приједлогу Одјељења за општу управу донио 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда ) – 

«Изнајмљивање мрежних мултифункционалних уре-

ђаја 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«. 

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

објављено је на Порталу јавних набавки и на 

интернетској страници општинске управе дана 

18.02.2021. године. 

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:26 ). 

Процјењена вриједност набавке износи 7.692,30 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

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

а по Конкурентском захтјеву за достављање понуда 

бр. 02-404-10-1/21 од 18.02.2021. године (тендерској 

документацији). 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 9. понуђача . 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређен од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 03.03.2021. године до 9,00 часова ) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-42/21 од 

26.02.2021 . године)   дана 03.03.2021. године у 9,05 

часова. 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда  и то 

понуда Друштва за сервисирање и промет 

бироопреме „ АЛФ-ОМ „ д.о.о. Бања Лука . 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Друштво за сервисирање и промет бироопреме 

„АЛФ-ОМ„ д.о.о. Бања Лука 

Понуда  бр. 0107/VS достављена дана 03.03.2021. 

године, у 7,25 часова  

Цијена: 7.586,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 8.875,62 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуде и 

констатовала да у понуди  нема рачунских грешки, 

након чега је приступила анализи техничког дијела 

понуде односно достављене документације те је  

једногласно констатовала да  понудa Друштва за 

сервисирање и промет бироопреме „АЛФ-ОМ„ д.о.о. 

Бања Лука садржи сву документацију тражену 

Конкурентским захтјевом за достављање понуда бр. 
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02-404-10-1/21 од 18.02.2021. године односно да је 

иста технички задовољавајућа. 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Друштва за 

сервисирање и промет бироопреме „АЛФ-ОМ„ д.о.о. 

Бања Лука технички задовољавајућа, да је једина 

понуда достављена у предметном поступку јавне 

набавке  и да вриједност исте не прелази процјењену 

вриједност набавке Комисија је једногласно дала 

препоруку Начелнику општине да  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«, прихвати понуду Друштва за сервисирање и 

промет бироопреме „АЛФ-ОМ„ д.о.о. Бања Лука, 

односно да донесе Одлуку о додјели Уговора о 

обављању предметних услуга укупне вриједности од  

8.875,62 КМ, у који износ је урачунат ПДВ, 

наведеном понуђачу. 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине у року од 5 (пет) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

 

Број: 02 – 404-10-2/21 

Датум: 04.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама («Службени гласник БиХ», број: 

39/14),члана 10. Правилника о поступку додјеле 

Уговора о услугама из Анекса II дио Б. Закона о 

јавним набавкама ( „ Службени гласник БиХ „ бр. 

66/16 ) ,  члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (« Службени гласник Републике Српске« 

број : 97/16, 36/19 ),   члана 35. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац ( „ 

Службени гласник општине Србац „ бр. 3/15 ), члана 

63. и 91. Статута општине Србац ( « Службени 

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

општине Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга  контроле и 

наплате паркинг простора на подручју мјеста 

Србац за период до 31.12.2021. године,  понуђачу 

Друштву за трговину, грађевинарство, услуге и 

запошљавање инвалидних лица „БОРАЦ СРБАЦ„ 

д.о.о. Србац 

Члан 1. 

 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор о обављању услуга   

контроле и наплате паркинг простора на подручју     

мјеста Србац за период до 31.12.2021. године,     

понуђачу Друштву за трговину, грађевинарство,     

услуге и запошљавање инвалидних лица „БОРАЦ 

СРБАЦ„ д.о.о. Србац. 

 

Поступак набавке  услуга из Анекса II дио Б. Закона о 

јавним набавкама БиХ (резервисани уговор) про-

токолисан  је у општинској управи  општине Србац 

под бројем  02 – 404- 12/21 и проведен је у    складу 

са Законом о јавним набавкама  («Службени гласник 

БиХ», број: 39/14), Правилником о  поступку додјеле 

Уговора о услугама из Анекса II дио Б. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ„ бр. 

66/16) и Правилником о јавним набавкама роба, 

услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  66.999,93 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су  елементи утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 16.02.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне  дјелатности  донио Одлуку  бр. 

02-404-12/21 о покретању поступка јавне набавке 

услуга (поступак набавке  услуга из Анекса II дио Б. 

Закона о јавним набавкама БиХ – резервисани уговор 

) « Услуге контроле и наплате паркинг простора на 

подручју мјеста Србац за период до 31.12.2021. 

године « . 

Позив за достављање понуда бр. 02-404-12-1/21 

објављен је на интернет страници уговорног органа 

www.srbac-rs.com дана 19.02.2021. године. 

 

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: 71). 

Процјењена вриједност набавке износи 57.264,90 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

поступку додјеле Уговора о услугама из Анекса II дио 

Б. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

http://www.srbac-rs.com/
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БиХ„ бр. 66/16) и Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 3/15) а по Позиву за 

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

године (тендерској документацији) објављеном на 

интернет страници општине Србац дана 19.02.2021. 

године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа (05.03.2021. године до 9,00 часова) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-43/21 од 

02.03.2021. године)  дана 05.03.2021. године у 9,05 

часова. 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је једна понуда  и то 

понуда Друштва за трговину, грађевинарство, услуге 

и запошљавање инвалидних лица „БОРАЦ СРБАЦ„ 

д.о.о. Србац са следећим елементима: 

 

1. Друштво за трговину, грађевинарство, услуге и 

запошљавање инвалидних лица „ БОРАЦ СРБАЦ „ 

д.о.о. Србац 

 

Понуда  бр. 9/21 достављена дана 04.03.2021. године, 

у 11,00 часова  

 

Цијена: 57.264,90 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно 66.999,93 КМ у који износ је урачунат 

ПДВ 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Друштва за 

трговину, грађевинарство, услуге и запошљавање 

инвалидних лица „БОРАЦ СРБАЦ„ д.о.о. Србац 

једина технички задовољавајућа понуда достављена у 

предметном поступку јавне набавке, и да вриједност 

исте не прелази укупну вриједност осигураних 

средстава за предметну набавку Комисија је 

једногласно дала препоруку Начелнику општине да  у 

поступку јавне набавке услуга -  „Услуга контроле и 

наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац 

за период до 31.12.2021. године  „ , прихвати понуду 

Друштва за трговину, грађевинарство, услуге и 

запошљавање инвалидних лица „БОРАЦ СРБАЦ„ 

д.о.о. Србац, односно да донесе Одлуку о додјели 

Уговора о обављању предметних услуга укупне 

вриједности од  66.999,93 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Понуђачи могу изјавити жалбу на овај поступак јавне 

набавке у року од 10 ( десет ) дана од дана објаве ex 

ante обавјештења о транспарентности,  или у року од 

30 (тридесет) дана од дана објаве  

Обавјештења о додјели Уговора ако ex ante 

обавјештења о транспарентности није објављено. 

 

Број: 02 – 404- 12-2/21 

Датум: 05.03.2021. године                                                                                          

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

48 

 

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

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

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

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

36/19 ),   члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

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

Србац  доноси 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о набавци робе - артикала за 

потребе чајне кухиње општинске управе општине 

Србац за период до 31.12.2021. године , понуђачу – 

Трговачко, превозничко, експорт-импорт друштву 

„МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

I   ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о набавци робе - артикала 

за потребе чајне кухиње општинске управе     

општине Србац за период до 31.12.2021. године„, 

понуђачу – Трговачко, превозничко, експорт-     

импорт друштву „ МАНЕ КОМЕРЦ „ д.о.о. Србац. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан  је  у општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 17/21  и 

проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац„  бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  8.599,20 КМ  у који 

износ је урачунат ПДВ, а чији су елементи   утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се у роковима утврђеним Законом о 

јавним  набавкама. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 23.02.2021. године 
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по приједлогу Службе Начелника општине донио 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке робе 

(Конкурентски захтјев за достављање понуда) – 

„Набавка артикала за потребе чајне кухиње 

општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године„. 

 

Обавјештење о набавци робе бр. 987-7-1-4-3-6/21  

објављено је на Порталу јавних набавки и на 

интернетској страници општинске управе општине 

Србац дана 26.02.2021. године. 

 

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:16). 

Процјењена вриједност набавке  износи 8.000,00 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ„ бр. 39/14), подзаконским 

актима и одредбама Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 3/15) а по Тендерској 

документацији – Конкурентском захтјеву за 

достављање понуда  бр. 02-404-17-1/21 објављеној на 

Порталу јавних набавки дана 26.02.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа (12.03.2021. године до 9,00 часова) 

извршила је Комисија за јавне набавке  (именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-58/21 од 

10.03.2021. године) дана 12.03.2021. године са 

почетком у 9,05 часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је  

укупно 11. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су двије понуде  и то 

понуда Трговачко, превозничко, експорт-импорт 

друштва „МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац и понуда 

„ROBOT GENERAL TRADING Co„ друштво са 

ограниченом одговорношћу за унутрашњу и вањску 

трговину, производњу и услуге Сарајево . 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављених  понуда следећи: 

              

1. Трговачко, превозничко, експорт-импорт друштво 

„МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац  

Понуда бр. 10-03/21 достављена дана 11.03.2021. 

године, у 11,20 часова  

Цијена: 7.349,75 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 8.599,07 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ 

 

2. „ROBOT GENERAL TRADING Co„ друштво са 

ограниченом одговорношћу за унутрашњу и вањску 

трговину, производњу и услуге Сарајево  

Понуда бр. 114/21 достављена дана 11.03.2021. 

године, у 12,00 часова  

Цијена: 6.098,95 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 7.135,77 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

једногласно констатовала да у понуди  Трговачко, 

превозничко, експорт-импорт друштва „МАНЕ 

КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац постоји рачунска грешка и 

то: 

 

-Укупан износ понуде, узимајући у обзир производ 

количине ставки и јединичних цијена ставки из 

понуде (које се не могу исправљати)  износи 7.349,75 

КМ, у који износ није урачунат ПДВ, односно укупно 

8.599,20 КМ у који износ је урачунат ПДВ а не 

8.599,07 КМ у који износ је урачунат ПДВ како стоји 

у понуди 

 

након чега је понуђачу у складу са чланом 17. 

Упутства за припрему модела тендерске доку-

ментације и понуда („Службени гласник БиХ „ 

бр.90/14, 20/15) упућен Захтјев за прихватање 

исправке рачунске грешке уз остављање рока за 

достављање одговора на захтјев до 22.03.2021. године 

до 8,00 часова. 

Комисија је на другом састанку одржаном у истом 

саставу дана 19.03.2021. године једногласно конс-

татовала да је понуђач - Трговачко, превозничко, 

експорт-импорт друштва „МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. 

Србац дана 19.03.2021. године у 9,50 часова  

доставило сагласност на исправку рачунске грешке те 

је констатовано да цијена понуде овог понуђача 

износи 7.349,75 КМ, у који износ није урачунат ПДВ, 

односно укупно 8.599,20 КМ у који износ је урачунат 

ПДВ. 

 

Анализом техничког дијела достављених понуда 

односно анализом достављене документације Коми-

сија је јеногласно констатовала да је  понуда 

понуђача Трговачко, превозничко, експорт-импорт 

друштва „МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац прип-

ремљена у складу са захтјевима из тендерске до-

кументације – Конкурентског захтјева за достављање 

понуда бр. 02-404-17-1/21 од 26.02.2021. године и да 

је понуда овог понуђача технички задовољавајућа. 

Након анализе понуде понуђача „ROBOT GENERAL 

TRADING Co„ друштво са ограниченом одго-

ворношћу за унутрашњу и вањску трговину, про-

изводњу и услуге Сарајево Комисија је једногласно 

констатовала да понуда овог понуђача није 

припремљена у складу са захтјевима из тендерске 

документације – Конкурентског захтјева за дос-

тављање понуда бр. 02-404-17-1/21 од 26.02.2021. 

године и то: 

 

- Анекс бр. 1 није попуњен на начин утврђен 

тендерском документацијом 
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- понуђач је за робу  под редним бројем 2 понудио 

еквивалент али за исти није доставио узорак 

(достављени узорак под редним бр. 2 се не односи на 

понуђену робу –еквивалент) 

 

- разлика између цијена тражене робе и цијена 

понуђеног еквивалента далеко је већа од разлике од 

+/- 5 % утврђене тендерском документацијом 

односно понуђач није  понудио прихватљив 

еквивалент за робу под редним бројем 8а, 8б, 8в, 8г, 9 

и 20. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је поступак јавне 

набавке строго формалан поступак а да понуда 

понуђача - „ROBOT GENERAL TRADING Co„ 

друштво са ограниченом одговорношћу за 

унутрашњу и вањску трговину, производњу и услуге 

Сарајево није припремљена у складу са захтјевима из 

тендерске документације – Конкурентског захтјева за 

достављање понуда бр. 02-404-17-1/21 од 26.02.2021. 

године Комисија је једногласно донијела Одлуку да 

се понуда овог понуђача  у складу са чланом 68. став 

4) тачка и) Закона о јавним набавкама одбаци као 

неприхватљива јер није потпуна и не испуњава 

захтјеве из тендерске документације. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Трговачко, 

превозничко, експорт-импорт друштва „МАНЕ 

КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац технички задовољавајућа и да 

вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да  у поступку јавне набавке 

робе „Набавка  артикала за потребе чајне кухиње 

општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године„ прихвати понуду Трговачко, 

превозничко, експорт-импорт друштва „МАНЕ 

КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац, односно да донесе Одлуку о 

додјели Уговора о испоруци  предметне робе укупне 

вриједности од 8.599,20 КМ, у који износ је урачунат 

ПДВ, наведеном понуђачу. 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине у року од 5 (пет) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

                                                                                 

Број: 02 – 404- 17-2/21 

Датум: 19.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

49 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

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

Србац ("Службени гласник општине Србац", број: 

5/17 и 8/17) и члана 7. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац 

("Службени гласник општине Србац", број: 3/15), а 

рјешавајући по захтјеву Јавне установе „Центар за 

културу и спорт“ од 15.03.2020. године, 

протоколисаног под бројем 02-404-34/21 и по 

добијеном позитивном мишљењу на финансијски дио 

плана од стране Одјељења за финансије од 

19.03.2021.године,  Начелник општине Србац доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на План јавних набавки 

Јавне установе „Центар за културу и спорт“ за 

2021. годину 

 

       Члан 1. 

 

Даје се сагласност на План јавних набавки Јавне 

установе „Центар за културу и спорт“ број: 30-1/21 

који је усвојен на сједници Управног одбора Јавне 

установе одржаној дана 03.03.2021. године.  

 

       Члан 2. 

 

План јавних набавки ЈУ „Центар за културу и спорт“ 

је саставни дио ове одлуке. 

 

       Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-404-34/21 

Датум: 19.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

50 

 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

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

Србац ("Службени гласник општине Србац", број: 

5/17 и 8/17) и члана 7. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац 

("Службени гласник општине Србац", број: 3/15), а 

рјешавајући по захтјеву Јавне установе „Туристичка 

организација општине Србац“ од 12.02.2021. године, 

протоколисаног под бројем 02-404-9/21 и по 

добијеном позитивном мишљењу на финансијски дио 

плана од стране Одјељења за финансије,  Начелник 

општине Србац доноси 
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на План јавних набавки 

Јавне установе „Туристичка организација 

општине Србац“ за 2021. годину 

 

       Члан 1. 

 

Даје се сагласност на План јавних набавки Јавне 

установе „Туристичка организација општине Србац“ 

број: 01-10/21 који је усвојен на сједници Управног 

одбора Јавне установе одржаној дана 10.02.2021. 

године.  

 

       Члан 2. 

 

План јавних набавки ЈУ „Туристичка организација 

општине Србац“ је саставни дио ове одлуке. 

 

       Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-404-9/21 

Датум: 21.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

51 

 
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 испорукама робе  - галона воде 

за пиће за просторије  општинске управе општине 

Србац за период до 31.12.2021. године  ,  понуђачу – 

Привредном  друштву „AQUA TIM дистрибуција„ 

д.о.о. Лакташи 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача  Привредног 

друштва „ AQUA TIM дистрибуција„ д.о.о. Лакташи , 

за  испоруке робе  - галона воде за пиће за просторије  

општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године,  у  износу од 996,61 КМ , у који 

износ није  урачунат ПДВ односно у укупном износу 

од  1.166,03 КМ, у који износ је урачунат ПДВ. 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач – 

Испоручилац робе, протоколисан је у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 22/21  и 

проведен је у складу са Законом о  јавним набавкама 

(«Службени гласник БиХ», број: 39/14) 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  робе  „Набавка галона воде 

за пиће за просторије  општинске управе општине 

Србац за период до 31.12.2021. године„  , покренут је  

Одлуком Начелника општине бр. 02-404-22/21 од 

01.03.2021. године а на приједлог Службе Начелника 

општине . 

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: 17). 

Процјењена вриједност набавке: 1.000,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

Након испитивања стања на тржишту предметне 

робе,  општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначне  понуде за испоруке  предметне робе  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-22-1/21 

од 02.03.2021. године)  од Привредног друштва 

„МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац, СТР„ АДС„ 

Слободан Алексић, с.п. Србац   и „AQUA TIM„ д.о.о. 

Лакташи. 

До крајњег рока за пријем понуда (11.03.2021. године 

до 9,00 часова) на адресу општине Србац достављена 

је једна понуда и то понуда Привредног друштва 

„AQUA TIM дистрибуција„ д.о.о. Лакташи. 

Анализом и оцјеном понуде од стране Службе 

Начелника општине  као  организационе јединице 

надлежне/задужене  за предметну набавку утврђено 

је да достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. „AQUA TIM дистрибуција„ д.о.о. Лакташи (понуда  

бр. 02-404-22/21 достављена дана 11.03.2021. године 

у 8,30 часова)  

Цијена: 9,402 КМ/галон што за процјењених 106,00 

галона износи 996,61 КМ , у који износ није  

урачунат ПДВ односно укупно 1.166,03 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ.   

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-22-1/21 од 

02.03.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа. У понуди нема рачунских грешки. 

 

Обзиром да је достављена понуда Привредног 

друштва „AQUA TIM дистрибуција„ д.о.о. Лакташи  
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технички задовољавајућа, да је  једина понуда 

достављена у предметном поступку и да вриједност 

исте не прелази износ процјењене вриједности 

набавке,  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 Службе Начелника 

општине о анализи понуде са препоруком за 

закључивање Уговора, одлучено је као у диспозитиву 

ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-22-2/21 

Датум: 22.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

52 

 
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 „ 

Одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA и 

FINOVA, системско одржавање сервера, подршка 

и контрола рада цјелокупног система за период до 

31.12.2021 године „   ,  понуђачу – „ИТИНЕРИС„ 

д.о.о. за развој пословних информатичких 

рјешења , сродне услуге и консалтинг, Тузла 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача  „ИТИНЕРИС„ 

д.о.о. за развој пословних информатичких рјешења , 

сродне услуге и консалтинг, Тузла, за  обављањe 

услуга „Одржавања и доградње софтвера 

DOCUNOVA и FINOVA, системско одржавање 

сервера, подршка и контрола рада цјелокупног 

система за период до 31.12.2021 године„  у  износу од 

5.299,20 КМ, у који износ није  урачунат ПДВ 

односно у укупном износу од  6.200,06 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  

општине Србац под бројем  02 – 404- 26/21  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 „Одржавањa и 

доградњe софтвера DOCUNOVA и FINOVA, 

системско одржавање сервера, подршка и контрола 

рада цјелокупног система за период до 31.12.2021 

године„  , покренут је  Одлуком Начелника општине 

бр. 02-404-26/21 од 05.03.2021. године а на приједлог 

Службе Начелника општине. 

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: 8). 

Процјењена вриједност набавке: 5.300,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

Имајући у виду заштиту ексклузивних права 

Привредног друштва „ИТИНЕРИС„ д.о.о. Тузла  као 

творца специјализованих софтвера DOCUNOVA  и 

FINOVA, који су у употреби у општинској управи  

општине Србац, општина Србац као уговорни орган 

затражила је коначну понуду за обављање 

предметних услуга од наведног Привредног друштва, 

Захтјевом бр. 02-404-26-1/21 од 10.03.2021. године. 

Понуда Привредног друштва „ИТИНЕРИС„ д.о.о. 

Тузла достављена је на адресу општине Србац дана 

17.03.2021. године у 10,00 часова. 

Анализом и оцјеном понуде од стране Службе 

Начелника општине као  организационе јединице 

надлежне/задужене  за предметну набавку,  утврђено 

је да достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. „ИТИНЕРИС„ д.о.о. за развој пословних 

информатичких рјешења, сродне услуге и 

консалтинг, Тузла.  

Понуда бр. 09-03-АS-Р/2021 достављена на адресу 

Наручиоца дана 17.03.2021. године у 10,00 часова 

Цијена: 6.660,00 КМ у који износ није урачунат ПДВ. 

Попуст износи 1.360,80 КМ тако да цијена износи 

5.299,20 КМ , у који износ није  урачунат ПДВ 

односно укупно 6.200,06 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-26-1/21од 

10.03.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа . 

У понуди нема рачунских грешки. 

Обзиром да је достављена понуда понуђача  

„ИТИНЕРИС„ д.о.о. за развој пословних 

информатичких рјешења, сродне услуге и 

консалтинг, Тузла технички задовољавајућа и да 

вриједност исте не прелази износ процјењене 

вриједности набавке, настојећи обезбједити  

адекватну размјену вриједности за новац, све у 
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складу са одредбама Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

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

Службе Начелника општине о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора, одлучено је као 

у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-26-2/21 

Датум: 22.03. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

53 

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

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

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

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

36/19),   члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац ( „ Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

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

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о извођењу радова  „Израде и 

санације подужних цјевастих пропуста на 

локалном путу Црнаја - Мартинац„  понуђачу - 

Друштву са ограниченом одговорношћу за 

производњу, грађевинарсво, угоститељство, 

услуге, превоз путника и робе и трговину  

„ПАНТЕЛИЋ – КОП„ д.о.о. Гламочани, Србац 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о извођењу радова  

„Израде и санације подужних цјевастих пропуста на    

локалном путу Црнаја - Мартинац„  понуђачу - 

Друштву са ограниченом одговорношћу за    

производњу, грађевинарсво, угоститељство, услуге, 

превоз путника и робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – 

КОП„ д.о.о. Гламочани, Србац. 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је  у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 15/21  и 

проведен је у  складу са Законом о јавним набавкама  

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац„  бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  9.991,80 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ, а чији су  елементи  утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се  у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама. 

 

Члан 2.  

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 22.02.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне донио Одлуку бр. 02-404-15/21 о 

покретању поступка јавне набавке радова 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда са 

кориштењем е-аукције) – „Израда и санација 

подужних цјевастих пропуста на локалном путу 

Црнаја - Мартинац„. 

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

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 02.03.2021. године и на интернетској 

страници 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:63). 

ЈРЈН: 45233140-2 – радови на  путевима 

Процјењена вриједност набавке износи 8.547,00  КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

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

а по Тендерској документацији - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-15-1/21 од 

02.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа (16.03.2021. године до 9,00 часова) 

извршила је Комисија за јавне набавке  (именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-63/21 од 

15.03.2021 . године)   дана 16.03.2021. године у 9,05 

часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 8. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда  и то 

понуда Друштва са ограниченом одговорношћу за 

производњу, грађевинарсво, угоститељство, услуге, 

превоз путника и робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – 

КОП„ д.о.о. Гламочани, Србац (у прилогу записник о 

пријему понуда). 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, грађевинарсво, угоститељство, 

услуге, превоз путника и робе и трговину „ 
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ПАНТЕЛИЋ – КОП „ д.о.о. Гламочани, 

Србац  

 

Понуда бр. 08/21  достављена дана 11.03.2021. 

године, у 11,30 часова   

Цијена : 8.540,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 9.991,80 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуде и 

констатовала да у понуди  нема рачунских грешки, 

након чега је приступила анализи техничког дијела 

понуде односно достављене документације те је 

једногласно констатовала да  понудa Друштва са 

ограниченом одговорношћу за производњу, гра-

ђевинарсво, угоститељство, услуге, превоз путника и 

робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – КОП„ д.о.о. Гла-

мочани, Србац садржи сву документацију тражену 

Конкурентским захтјевом за достављање понуда бр. 

02-404-15-1/21 од 02.03.2021. године односно да је 

иста технички задовољавајућа. 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Друштва 

са ограниченом одговорношћу за производњу, 

грађевинарсво, угоститељство, услуге, превоз 

путника и робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – КОП„ 

д.о.о. Гламочани, Србац технички задовољавајућа, да 

је једина понуда достављена у предметном поступку 

јавне набавке  и да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност набавке Комисија је 

једногласно дала препоруку Начелнику општине да  у 

поступку јавне набавке радова“  Израда и санација 

подужних цјевастих пропуста на локалном путу 

Црнаја - Мартинац„  прихвати понуду Друштва са 

ограниченом одговорношћу за производњу, 

грађевинарсво, угоститељство, услуге, превоз 

путника и робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – КОП„ 

д.о.о. Гламочани, Србац, односно да донесе Одлуку о 

додјели Уговора о извођењу предметних радова 

укупне вриједности од 9.991,80 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 5 (пет) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

 

Број: 02 – 404- 15-2/21 

Датум: 23.03.2021. 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 „Израде 

обиљежја за потребе општинске управе општине 

Србац (заставе и друга обиљежја са услугом 

штампања на текстилу)   за период до 31.12 2021. 

године „,  понуђачу – Занатска радња „DESIGN„ 

Душко Пејаковић с.п. Челинац 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - Занатске радње 

„DESIGN„ Душко Пејаковић с.п. Челинац за  

обављање услуга „Израде обиљежја за потребе 

општинске управе општине Србац (заставе и друга 

обиљежја са услугом штампања на текстилу)   за 

период до 31.12 2021. године„,  у  износу од 1.696,00  

КМ, у који износ није  урачунат ПДВ односно у 

укупном износу од  1.984,32 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  

општине Србац под бројем  02 – 404- 21/21  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 обиљежја за 

потребе општинске управе општине Србац (заставе и 

друга обиљежја са услугом штампања на текстилу)   

за период до 31.12 2021. године„ , покренут је  

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

01.03.2021. године а на приједлог Одсјека за 

скупштинске послове. 

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:2). 
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Процјењена вриједност набавке: 1.700,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга, општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначну  понуду за обављање  предметних услуга  

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

од 03.03.2021. године)  од Занатске радње „DESIGN„ 

Душко Пејаковић с.п. Челинац и СЗР „ГРАФИКА„ 

Малић Душко, с.п. Дервента . 

До крајњег рока за пријем понуда (12.03.2021. године 

до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је понуда Занатске радње „DESIGN„ 

Душко Пејаковић с.п. Челинац. 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одсјека за 

скупштинске послове  као  организационе јединице 

надлежне/задужене  за предметну набавку,  утврђено 

је да достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Занатска радња „DESIGN„ Душко Пејаковић 

с.п. Челинац (понуда  бр. 03-10/21 

достављена дана 12.03.2021. године у 8,00 

часова)  

Цијена: 1.696,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 1.984,32 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

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

03.03.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа. У понуди нема рачунских грешки. 

 

Обзиром да је достављена понуда Занатске радње 

„DESIGN„ Душко Пејаковић с.п. Челинац технички 

задовољавајућа и да не прелази износ процјењене 

вриједности набавке, 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 

Одсјека за скупштинске послове о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора, одлучено је као 

у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-21-2/21 

Датум: 24.03. 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 испорукама робе  „ Артикала 

за потребе текућег одржавања – хигијену 

просторија зграда општинске управе општине 

Србац за период до 31.12.2021. године „ ,  понуђачу 

– Трговачко, превозничко, експорт-импорт 

друштву „МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача  Трговачко, пре-

возничко, експорт-импорт друштва „МАНЕ КОМЕ-

РЦ„ д.о.о. Србац, за  испоруке робе  „Артикала за 

потребе текућег одржавања – хигијену просторија 

зграда општинске управе општине Србац за период 

до 31.12.2021. године„  у  износу од 4.290,35 КМ, у 

који износ није  урачунат ПДВ односно у укупном 

износу од  5.019,35 КМ, у који износ је урачунат 

ПДВ. 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач – 

Испоручилац робе, протоколисан је у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 29/21  и 

проведен је у складу са Законом о  јавним набавкама 

(«Службени гласник БиХ», број: 39/14) 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  робе  „Набавка артикала за 

потребе текућег одржавања – хигијену просторија 

зграда општинске управе општине Србац за период 

до 31.12.2021. године„ , покренут је  Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-29/21 од 10.03.2021. 

године а на приједлог Oдјељења за општу управу. 

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: 25). 

Процјењена вриједност набавке: 4.700,80 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

Након испитивања стања на тржишту предметне 

робе,  општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначне  понуде за испоруке  предметне робе  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-29-1/21 

од 12.03.2021. године)  од Привредног друштва 

„МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац и „ГРАД ТРАДИНГ„ 

д.о.о. Градишка. 

До крајњег рока за пријем понуда (22.03.2021. године 

до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је једна понуда и то понуда Трговачко, 

превозничко, експорт-импорт друштва „МАНЕ 

КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац. 
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Анализом и оцјеном понуде од стране Одјељења за 

општу управу као организационе јединице надле-

жне/задужене  за предметну набавку,  утврђено је да 

достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Трговачко, превозничко, експорт-импорт 

друштво „МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац  

(понуда  бр. 17-03/21 достављена дана 

22.03.2021. године у 8,50 часова)  

Цијена: 4.290,35 КМ, у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 5.019,35 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-29-1/21 од 

12.03.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа. У понуди нема  рачунских грешки. 

 

Обзиром да је достављена понуда Трговачко, пре-

возничко, експорт-импорт друштва „МАНЕ КОМЕ-

РЦ„ д.о.о. Србац  технички задовољавајућа, да је  

једина понуда достављена у предметном поступку и 

да вриједност исте не прелази износ процјењене 

вриједности набавке, 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 

Oдјељења за општу управу о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора, одлучено је као 

у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-29-2/21 

Датум: 24.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

56 

 
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 и 3/21), у тачки II додаје се 

тачка е) која гласи: 

   

    „е) предсједник Скупштине општине.“ 

 

  

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац.  

 

 Број: 02-022-89/21 

Датум: 26.03.2021. године                        

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

57 

 

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 испорукама робе  

„Канцеларијског материјала за потребе 

општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године „ ,  понуђачу –  

Рачуноводствено биро „Класа 6„ Марина Татић, 

с.п. Србац 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача  Рачуноводствени 

биро „Класа 6„ Марина Татић, с.п. Србац, за  

испоруке робе  „Канцеларијског материјала за 

потребе општинске управе општине Србац за период 

до 31.12.2021. године„  у  укупном износу од 2.733,45 

КМ , у који износ није  урачунат ПДВ јер понуђач 

није ПДВ обвезник. 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач – 

Испоручилац робе, протоколисан је у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 19/21  и 

проведен је у складу са Законом о  јавним набавкама 

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

материјала за потребе општинске управе општине 

Србац за период до 31.12.2021. године „ , покренут је  
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Одлуком Начелника општине бр. 02-404-19/21 од 

26.02.2021. године а на приједлог Одјељења за општу 

управу 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:24). 

Процјењена вриједност набавке: 2.735,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

Након испитивања стања на тржишту предметне 

робе,  општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначне  понуде за испоруке  предметне робе  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-19-1/21 

од 02.03.2021. године) од Трговинске радње 

„MADONNA„ Ђукић Горан, с.п. Србац, 

Рачуноводственог бироа „Класа 6„ Марина Татић, 

с.п. Србац и Привредног друштва „ЛОТОС 

КОМЕРЦ„ д.о.о. Дервента. 

До крајњег рока за пријем понуда (24.03.2021. године 

до 12,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је једна понуда и то понуда 

Рачуноводственог бироа „Класа 6„ Марина Татић, 

с.п. Србац 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одјељења за 

општу управу као организационе јединице 

надлежне/задужене  за предметну набавку,  утврђено 

је да достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Рачуноводствено биро „ Класа 6 „ Марина 

Татић, с.п. Србац ( понуда  бр. 2/2021 

достављена дана 23.03.2021. године у 12,45 

часова)  

2.  

Цијена: укупно 2.733,45 КМ , у који износ није  

урачунат ПДВ јер понуђач није ПДВ обвезник. 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-19-1/21 од 

02.03.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа. 

У понуди нема рачунских грешки. 

Обзиром да је достављена понуда Рачуноводственог 

бироа „ Класа 6 „ Марина Татић, с.п. Србац технички 

задовољавајућа, да је  једина понуда достављена у 

предметном поступку и да вриједност исте не 

прелази износ процјењене вриједности набавке,  

настојећи обезбједити адекватну размјену вријед-

ности 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 Oдјељења за општу 

управу о анализи понуде са препоруком за 

закључивање Уговора, одлучено је као у диспозитиву 

ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-19-2/21 

Датум: 30.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

58 

 

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

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

општине Србац ( « Службени гласник општина Србац « бр. 5/17, 8/17 ) и члана 7. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац ( « Службени гласник општине Србац « бр. 3/15   ),  а након пријема 

приједлога Службе Начелника општине за допуну Плана бр. 01-404-40/21 од 22.03.2021. године , приједлога 

Одјељења за општу управу за допуну Плана бр. 03-404-44/21 од 22.03.2021. године и приједлога Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности  за  допуну  Плана јавних набавки бр. 05-404-48/21 од 

30.03.2021. године, Начелник општине Србац, дана  01.04.2021. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА ПЕРИОД ДО 

31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

У Плану јавних набавки општине Србац за период до 31.12.2021. године ( „ Службени гласник општине Србац „ бр. 

2/21 )  ( у даљем тексту: План јавних набавки ), у Одјељку II СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ, послије ставке 

бр. 15. додаје се нова ставка бр. 15а.  и то: 
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ВРС-

ТА 

НА-

БАВ-

КЕ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

(без  ПДВ-а) 

КОНТО  

(ПЛАНСКА 

ГОДИНА)   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

(ПРОЦЕДУ-

РЕ ) ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗА-

ЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

15а. 
Услуге 

Израда  званичне 

интернет странице 
општине Србац са 

главним доменом  и 

интернет странице  
„ Invest in „ са суб 

доменом 

4.000,00 КМ 

412700 

(расходи за 
стручне 

услуге)  

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 
(Веза, Закључак 

Начелника 

општине бр. 02-
401-10/21 од 

17.03.2021. 

године) 

Мај 2021. године 
 

Директни 
споразум 

Борислав 
Лакић 

 

Члан 2. 

 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена вриједност набавки Службе Начелника општине  мијења се и умјесто 

досадашњих «  54.490,00 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, износи « 58.490,00 КМ «, у који износ није 

урачунат ПДВ. 

Члан 3. 

 

У Плану јавних набавки, у Одјељку III ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, послије ставке бр. 34. додају се нове 

ставке бр. 34а., 34б. и 34в.  и то: 

 

ВРС-

ТА 

НА-

БАВ-

КЕ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕ-

НА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТА-

ЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕД-

ЛОГ ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

(ПРОЦЕ-

ДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗА-

ЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

34а. 

Робе  

Набавка и уградња 

клупица за прозоре 

у згради општинске 
управе општине 

Србац са 

демонтажом 
постојећих 

2.200,00 КМ 

412500 

( расходи за 

текуће 
одржавање ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 
( Веза, Закључак 

Начелника општине 

бр. 02-401-11/21 од 
18.03.2021. године ) 

Мај 2021. 
године 

 

Директни 

споразум 
Далибор Кошутић 

34б. 
Робе 

Набавка 

вишенамјенских 

сталажа 

400,00 КМ 

412500 

( расходи за 
текуће 

одржавање ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

( Веза, Закључак 

Начелника општине 
бр. 02-401-11/21 од 

18.03.2021. године ) 

Април 2021. 

године 

 

Директни 
споразум 

Далибор 
Кошутић 

34в. 

Радови 

Уређење 

канцеларијских 

простора у згради 
општинске управе 

општине Србац 

1.400,00 КМ 

412500 
( расходи за 

текуће 

одржавање ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

( Веза, Закључак 
Начелника општине 

бр. 02-401-11/21 од 

18.03.2021. године ) 

Мај 2021. 

године 
 

Директни 

споразум 

Далибор 

Кошутић 

 

Члан 4. 

 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена вриједност набавки Одјељења за општу управу  мијења се и умјесто досадашњих «  71.367,15  КМ « 
у који износ није урачунат ПДВ, износи « 75.367,15  КМ «, у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Члан 5. 

 

У Плану јавних набавки, у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, послије 

ставке бр. 69. додаје се нова ставка бр. 69а.  и то: 
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ВРС-

ТА 

НА-

БА-

ВКЕ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТА-

ЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗАЦ

ИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

69а. 

Радо-

ви 

Уређење града – 

декоративно 
уређење и 

освјетљење 

простора у Улици  
„ Данка Митрова „ 

у Српцу 

5.982,90 КМ 

412800 

( расходи за 
уређење 

града ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

( Веза, Закључак 

Начелника општине 
бр. 02-401-12/21 од 

23.03.2021. године ) 

Април 2021. 

године 

 

Директни 
споразум 

Милорад 
Лепир 

 

Члан 6. 

 

У Плану јавних набавки, у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ, послије ставке бр. 78. додају се нове ставке бр. 78а. и 78б. и то: 

 

ВРС-

ТА 

НА-

БА-

ВКЕ 

ПРЕД-

МЕТ 

НАБАВ-

КЕ 

ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

78а. 

Радо-
ви 

Модерниз
ација 

паркинг 

простора 
на 

локацији 

Занатски 
центар 

Србац – 

фаза II 

17.094,01 КМ 

511200 

( реконстр. 
путева, 

водопривре-

дних објеката 
и улица ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

( Веза, 
Закључак 

Начелника 

општине бр. 
02-401-7/21 од 

08.02.2021. 

године ) 

Април/мај 2021. 

године 
 

 

Конкурентски 

захтјев за 
достављање 

понуда 

Дарио Кресојевић, Милорад 

Лепир 

78б. 

Радо-
ви 

Реконстр
укција и 

модерниз

ација 
паркинг 

простора 

између „ 
Словенск

е зграде „ 
и 

Првомајс

ке улице 
у Српцу 

122.398,24 КМ 

Средства по 

Одлуци Владе 

Републике 
Српске бр. 

04/1-012-2-

2655/20 од 
15.10.2020. 

године 

Средства по 

Одлуци Владе 

Републике 
Српске бр. 

04/1-012-2-

2655/20 од 
15.10.2020. 

године 

Април/мај 2021. 

године 
 

 

Отворени 
поступак 

Дарио Кресојевић, Милорад 

Лепир 

 

Члан 7. 

 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена 

вриједност набавки Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне дјелатности  мијења се и 

умјесто досадашњих «  1.312.476,71  КМ « у који 

износ није урачунат ПДВ, износи « 1.457.951,86  КМ 

«, у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Члан 8. 

 

У Плану јавних набавки општине Србац, у Одјељку 

VII ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА , 

у ставци  86.Предмет набавке „ Резервни дијелови за 

одржавање МТС-а ( пумпи, агрегата и др. уређаја )  „  

 

 

мијења се и гласи „Резервни дијелови за одржавање 

МТС-а „. 

 

Члан 9. 

       

У Плану јавних набавки, у дијелу „ НАПОМЕНА „ 

укупно процјењена вриједност набавки свих 

организационих јединица општинске управе  

општине Србац за период до 31.12.2021. године 

мијења се и умјесто досадашњих « 1.663.162,66  КМ « 

у који износ није урачунат ПДВ, износи «1.816.637,81 

КМ«, у који износ није урачунат ПДВ.     
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Члан  10. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

Број: 02-404-50/21               

Датум: 01.04. 2021. године  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________

            

59 

 

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

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

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

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

36/19),   члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

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

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о набавци робе (и услуга)  

„Набавка пластеника и пратеће опреме за 

наводњавање у циљу реализације пројекта„ 

Развој   пластеничке производње на подручју 

општине Србац (II фаза)„ (са услугама монтаже 

исте), понуђачу „НЕРМАРИС„ д.о.о. за 

производњу, трговину, промет и услуге Грачаница 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о набавци робе (и услуга)  

„Набавка пластеника и пратеће опреме за на-

водњавање у циљу реализације пројекта „Развој   

пластеничке производње на подручју  општине Србац 

(II фаза)„ (са услугама монтаже исте), понуђачу 

„НЕРМАРИС„ д.о.о. за производњу, трговину, 

промет и услуге Грачаница.    Поступак јавне набавке 

– Отворени поступак, протоколисан  је у  општинској 

управи  општине    Србац под бројем  02 – 404- 25/21 

и проведен је у складу са Законом о јавним набавкама     

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

законским актима и Правилником о јавним набавкама    

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 3/15). 

 

II Уговор вриједности  70.520,40 КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ односно у укупном износу од      

82.508,87  КМ, у који износ је урачунат ПДВ,  а чији 

су елементи утврђени током вођења предметног 

поступка јавне набавке, закључиће се  у роковима 

утврђеним  Законом о јавним  набавкама. 

 

 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 05.03.2021. године 

по приједлогу Одјељења за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелтности a у циљу реализације обавеза 

из Уговора бр. 02-330-112/20 о додјели средстава у 

склопу Финансијског механизма за финансирање 

пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 

у Републици Српској 2020/2021 закљученог  дана 

04.12.2020. године између Фонда за развој и 

запошљавање Републике Српске А.Д. Бања Лука и 

општине Србац донио Одлуку о покретању поступка 

јавне набавке робе ( и услуга ) ( Отворени поступак) – 

„Набавка пластеника и пратеће опреме за 

наводњавање у циљу реализације пројекта „ Развој   

пластеничке производње на подручју општине Србац 

( II фаза ) „ ( са услугама монтаже исте )“ .  

Обавјештење о набавци бр. 987-1-1-6-3-8/21  за 

предметне робе ( и услуге )   објављено је на Порталу 

јавних набавки дана 09.03.2021. године, у 

„Службеном гласнику БиХ„ бр. 15/21 и на 

интернетској страници 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: 50). 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 70.512,90  КМ. 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

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

а по Тендерској документацији бр. 02-404-25/21 

објављеној на Порталу јавних набавки дана 

09.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 30.03.2021. године до 9,00 часова ) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-71/21 од 

24.03.2021 . године )   дана 30.03.2021. године у 9,05 

часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 8. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су двије понуде и то : 
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1. Конзорциј Друштво за трговину, производњу, 

финансијско-економски инжињеринг и заступ-

ништво „ИТЦ„ Зеница, д.о.о. и Општа пољо-

привредно-производно-прометно-услужна задруга 

„БИОС„ Високо, потпуна одговорност. 

 

Понуда  бр. 1100-1110-3, 25.03.2021  достављена дана 

29.03.2021. године, у  10,25 часова  

Цијена: 70.500,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 82.485,00 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ.  

Гарантни рок на конструкцију: 1 година или дванаест 

мјесеци. 

Гарантни рок на покровну фолију: 4 године или 

четрдесетосам мјесеци 

 

2. „НЕРМАРИС„ д.о.о. за производњу, трговину, 

промет и услуге Грачаница 

Понуда бр. 25/2021 достављена дана 30.03.2021. 

године, у 8,38 часова  

Цијена: 70.520,40 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 82.508,87 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

Гарантни рок на конструкцију: 7 година 

Гарантни рок на покровну фолију: 4 године 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

констатовала да у понудама нема рачунских грешки, 

након чега је  приступила анализи техничког дијела 

достављених понуда односно достављене докумен-

тације те је једногласно констатовала : 

 

I Конзорциј Друштво за трговину, производњу, 

финансијско-економски инжињеринг и заступ-

ништво „ИТЦ„ Зеница, д.о.о. и Општа пољо-

привредно-производно-прометно-услужна задруга 

„БИОС„ Високо, потпуна одговорност 

 

Комисија је јеногласно констатовала да је понуђач уз 

понуду доставио сву документацију тражену тен-

дерском документацијом бр. 02-404-25/21 , да је уз 

понуду доставио и Каталог-брошуру са техничким 

карактеристикама понуђеног пластеника и пратеће 

опреме из којег је видљиво да понуђени пластеник и 

пратећа опрема задовољавају техничке каракте-

ристике предметне робе тражене тендерском до-

кументацијом бр. 02-404-25/21 међутим понуђени 

гарантни рок на конструкцију пластеника износи 1 

(једну) годину или дванаест мјесеци (наведено и у 

Анексу бр. 2 у у нацрту уговора достављеном уз 

понуду). 

 

Тачком 6.4 тендерске документације бр. 02-404-25/21 

утврђено је да је минимално прихватљив гарантни 

рок за уговорни орган за конструкцију пластеника 7 

(седам) година те да ће понуда оног понуђача који 

понуди мањи гарантни рок од минимално утврђеног 

рока бити одбачена као неприхватљива. 

 

Узимајући у обзир претходно наведено, Комисија је 

једногласно донијела одлуку да се понуда понуђача 

Конзорциј Друштво за трговину, производњу, 

финансијско-економски инжињеринг и заступништво 

„ ИТЦ „ Зеница, д.о.о. и Општа пољопривредно-

производно-прометно-услужна задруга „ БИОС „ 

Високо , потпуна одговорност. на основу члана 68. 

став 4)  тачка и ) Закона о јавним набавкама, тачке 

5.3. подтачка 9) и тачке 6.4. тендерске документације  

одбаци као неприхватљива јер понуда није потпуна и 

не испуњава захтјеве из тендерске документације. 

 

II „ НЕРМАРИС „ д.о.о. за производњу, трговину, 

промет и услуге Грачаница 

 

Комисија је једногласно констатовала да понуда „ 

НЕРМАРИС „ д.о.о. за производњу, трговину, промет 

и услуге Грачаница садржи сву документацију 

тражену Тендерском документацијом бр. 02-404-

25/21, понуђена роба задовољава све тражене 

техничке карактеристике односно иста је технички 

задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Привредног друштва „ НЕРМАРИС „ д.о.о. за 

производњу, трговину, промет и услуге Грачаница 

једина технички задовољавајућа достављена понуда  , 

да су осигурана средства за реализацију предметне 

набавке, а након пријема Извјештаја Комисије за 

јавне набавке, одлучено је као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 10 ( десет ) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

 

Број: 02 – 404- 25-1/21 

Датум: 06.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

 

___________________________________________ 

 

60 

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

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

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

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

36/19 ),   члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац ( „ Службени 

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

Статута општине Србац ( « Службени гласник 

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

Србац  доноси 
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О Д Л У К У 

о додјели Уговора о извођењу радова  „ Санацијe 

локалних путева са макадамским коловозним 

застором„, Лот бр. 1 -Санација локалних путева са 

макадамским коловозним застором –„Лијевче„,  

понуђачу - Друштву са ограниченом 

одговорношћу за производњу, грађевинарсво, 

угоститељство, услуге, превоз путника и робе и 

трговину „ПАНТЕЛИЋ – КОП„ д.о.о. Гламочани, 

Србац 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о извођењу радова  „Сана-

цијe локалних путева са макадамским коловозним 

застором„, Лот бр. 1 -Санација локалних путева са 

макадамским коловозним застором –„ Лијевче „,  

понуђачу - Друштву са ограниченом одговорношћу за 

производњу, грађевинарсво, угоститељство, услуге, 

превоз путника и робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – 

КОП„ д.о.о. Гламочани, Србац. 

Поступак јавне набавке – Отворени поступак, 

протоколисан је у општинској управи  општине 

Србац под бројем  02 – 404- 18/21 (Лот бр. 1) и 

проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац „ бр. 3/15 ). 

 

II Уговор укупне вриједности  8.763,30  КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ, а чији су  елементи  утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама . 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 26.02.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности  донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке радова (Отворени 

поступак): Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором : 

 

Лот бр. 1 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором – „Лијевче“  

Лот бр. 2 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором  - „ Жупа 1„ 

Лот бр. 3 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором  - „Жупа 2„. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-1-3-8-3-9/21  за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 12.03.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе. 

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:60). 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 89.517,10  КМ: 

 

Лот бр. 1 – 7.517,10  КМ 

Лот бр. 2 -  57.000,00 КМ 

Лот бр. 3 – 25.000,00 КМ 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

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

а по Тендерској документацији бр. 02-404-18/21 

објављеној на Порталу јавних набавки и интернет 

страници општине Србац дана  12.03.2021. године те 

у „ Службеном гласнику БиХ „ бр. 17/21 и Одлуци о 

измјени тендерске документације бр. 02-404-18-1/21 

објављене на Порталу јавних набавки дана  

15.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих за Лот бр. 1 до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (02.04.2021. 

године до 9,00 часова ) извршила је Комисија за јавне 

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-70/21 од 24.03.2021. године)   дана 

02.04.2021. године са почетком у 9,05 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 6. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда  и то 

понуда Друштва са ограниченом одговорношћу за 

производњу, грађевинарсво, угоститељство, услуге, 

превоз путника и робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – 

КОП„ Д.О.О. Гламочани, Србац . 

Комисија је констатовала да су елементи благо-

времено достављене  понуде следећи: 

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, грађевинарсво, угоститељство, услуге, 

превоз путника и робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – 

КОП„ д.о.о. Гламочани, Србац  

Понуда бр. 22/21 достављена дана 23.03.2021. године, 

у 11,45 часова  

Цијена: 7.490,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 8.763,30 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуде и 

констатовала да у понуди  нема рачунских грешки, 
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након чега је приступила анализи техничког дијела 

понуде односно достављене документације те је 

једногласно констатовала да  понудa Друштвa са 

ограниченом одговорношћу за производњу, грађеви-

нарсво, угоститељство, услуге, превоз путника и робе 

и трговину „ПАНТЕЛИЋ – КОП„ д.о.о. Гламочани, 

Србац садржи сву документацију тражену тенде-

рском документацијом бр. 02-404-18/21 од 

12.03.2021. године и бр. 02-404- 18-1/21 од 

15.03.2021. године односно да је иста технички 

задовољавајућа. 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Друштвa са 

ограниченом одговорношћу за производњу, грађе-

винарсво, угоститељство, услуге, превоз путника и 

робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – КОП„ д.о.о. 

Гламочани, Србац технички задовољавајућа, да је 

једина понуда достављена у предметном поступку 

јавне набавке  и да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност набавке Комисија је 

једногласно дала препоруку Начелнику општине да  у 

поступку јавне набавке радова „Санацијe локалних 

путева са макадамским коловозним застором„, Лот 

бр. 1 -Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором –„ Лијевче „,  прихвати понуду 

Друштвa са ограниченом одговорношћу за 

производњу, грађевинарсво, угоститељство, услуге, 

превоз путника и робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – 

КОП„ д.о.о. Гламочани, Србац, односно да донесе 

Одлуку о додјели Уговора о извођењу предметних 

радова укупне вриједности од 8.763,30 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

 

Број: 02 – 404- 18-2-1/21 

Датум: 07.04. 2021. Године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 
____________________________________________ 

 

61 

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

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

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

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

36/19 ),   члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац ( „ Службени 

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

Статута општине Србац ( « Службени гласник 

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

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о извођењу радова  „ Санацијe 

локалних путева са макадамским коловозним 

застором„, Лот бр. 2 -Санација локалних путева са 

макадамским коловозним застором –„Жупа 1„,  

понуђачу - Прометно услужном предузећу 

„ЦИКЛОН ДУО„ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о извођењу радова  

„Санацијe локалних путева са макадамским 

коловозним застором „, Лот бр. 2 -Санација локалних 

путева са макадамским коловозним застором –„ Жупа 

1„, понуђачу - Прометно услужном предузећу 

„ЦИКЛОН ДУО„ д.о.о. Србац. 

Поступак јавне набавке – Отворени поступак, 

протоколисан  је у општинској управи  општине 

Србац под бројем  02 – 404- 18/21 (Лот бр. 2) и 

проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац „ бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  66.690,00 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су елементи  утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 26.02.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности  донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке радова (Отворени 

поступак) : 

Санација локалних путева са макадамским коло-

возним застором : 

Лот бр. 1 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором – „Лијевче“  

Лот бр. 2 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором  - „ Жупа 1„ 

Лот бр. 3 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором  - „Жупа 2„. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-1-3-8-3-9/21  за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 12.03.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе. 
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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:60). 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 89.517,10  КМ: 

 

Лот бр. 1 – 7.517,10  КМ 

Лот бр. 2 -  57.000,00 КМ 

Лот бр. 3 – 25.000,00 КМ 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

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

а по Тендерској документацији бр. 02-404-18/21 

објављеној на Порталу јавних набавки и интернет 

страници општине Србац дана  12.03.2021. године те 

у „ Службеном гласнику БиХ „ бр. 17/21 и Одлуци о 

измјени тендерске документације бр. 02-404-18-1/21 

објављене на Порталу јавних набавки дана  

15.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих за Лот бр. 2 до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (02.04.2021. 

године до 9,00 часова ) извршила је Комисија за јавне 

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-70/21 од 24.03.2021. године) дана 

02.04.2021. године са почетком у 9,15 часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 6. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда  и то 

понуда Прометно услужног предузећа „ЦИКЛОН 

ДУО„ д.о.о. Србац. 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Прометно услужно предузеће „ЦИКЛОН ДУО„ 

д.о.о. Србац  

Понуда бр. 01-31/21 достављена дана 01.04.2021. 

године, у 9,10 часова  

Цијена : 57.000,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно66.690,00 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуде и 

констатовала да у понуди  нема рачунских грешки, 

након чега је приступила анализи техничког дијела 

понуде односно достављене документације те је 

једногласно констатовала да  понудa Прометно 

услужног предузећа „ЦИКЛОН ДУО„ д.о.о. Србац 

садржи сву документацију тражену тендерском 

документацијом бр. 02-404-18/21 од 12.03.2021. 

године и бр. 02-404- 18-1/21 од 15.03.2021. године 

односно да је иста технички задовољавајућа. 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Прометно 

услужног предузећа „ЦИКЛОН ДУО„ д.о.о. Србац 

технички задовољавајућа, да је једина понуда 

достављена у предметном поступку јавне набавке  и 

да вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да  у поступку јавне набавке 

радова „Санацијe локалних путева са макадамским 

коловозним застором„, Лот бр. 2 -Санација локалних 

путева са макадамским коловозним застором –„Жупа 

1„,  прихвати понуду Прометно услужног предузећа 

„ЦИКЛОН ДУО„ д.о.о. Србац, односно да донесе 

Одлуку о додјели Уговора о извођењу предметних 

радова укупне вриједности од 66.690,00 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

 

Број: 02 – 404- 18-2-2/21 

Датум: 07.04. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

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

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

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

36/19), члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац ( „ Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

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

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о извођењу радова  „ Санацијe 

локалних путева са макадамским коловозним 

застором„, Лот бр. 3 -Санација локалних путева са 

макадамским коловозним застором –„Жупа 2„,  

понуђачу - Услужно прометном друштву 

„ГРАДИС ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор о извођењу радова  

„Санацијe локалних путева са макадамским 

коловозним застором„, Лот бр. 3 -Санација локалних 
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путева са макадамским коловозним застором –„Жупа 

2„,  понуђачу - Услужно прометном друштву 

„ГРАДИС ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац. 

Поступак јавне набавке – Отворени поступак, 

протоколисан  је у   општинској управи  општине 

Србац под бројем  02 – 404- 18/21 (Лот бр. 3) и 

проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац„ бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  29.239,47 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су  елементи утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 26.02.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности  донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке радова (Отворени 

поступак): 

 

Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором : 

Лот бр. 1 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором – „Лијевче“  

Лот бр. 2 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором  - „ Жупа 1„ 

Лот бр. 3 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором  - „Жупа 2„. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-1-3-8-3-9/21  за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 12.03.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе. 

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:60 ). 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 89.517,10  КМ: 

 

Лот бр. 1 – 7.517,10  КМ 

Лот бр. 2 -  57.000,00 КМ 

Лот бр. 3 – 25.000,00 КМ 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

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

а по Тендерској документацији бр. 02-404-18/21 

објављеној на Порталу јавних набавки и интернет 

страници општине Србац дана  12.03.2021. године те 

у „ Службеном гласнику БиХ „ бр. 17/21 и Одлуци о 

измјени тендерске документације бр. 02-404-18-1/21 

објављене на Порталу јавних набавки дана  

15.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих за Лот бр. 3 до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (02.04.2021. 

године до 9,00 часова ) извршила је Комисија за јавне 

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-70/21 од 24.03.2021. године)   дана 

02.04.2021. године са почетком у 9,25 часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 6. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда  и то 

понуда Услужно прометног друштва „ГРАДИС 

ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац. 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Услужно прометно друштво „ГРАДИС ИНВЕСТ„ 

д.о.о. Србац  

Понуда бр. П-24.03/21 достављена дана 02.04.2021. 

године, у 8,45 часова  

Цијена : 24.991,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 29.239,47 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуде и 

констатовала да у понуди  нема рачунских грешки, 

након чега је приступила анализи техничког дијела 

понуде односно достављене документације те је 

једногласно констатовала да  понудa Услужно 

прометног друштва „ГРАДИС ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац 

садржи сву документацију тражену тендерском 

документацијом бр. 02-404-18/21 од 12.03.2021. 

године и бр. 02-404- 18-1/21 од 15.03.2021. године 

односно да је иста технички задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Услужно 

прометног друштва „ГРАДИС ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац 

технички задовољавајућа, да је једина понуда 

достављена у предметном поступку јавне набавке  и 

да вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да у поступку јавне набавке 

радова „ Санацијe локалних путева са макадамским 

коловозним застором „, Лот бр. 3 -Санација локалних 

путева са макадамским коловозним застором –„ Жупа 

2„,  прихвати понуду Услужно прометног друштва 

„ГРАДИС ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац, односно да донесе 

Одлуку о додјели Уговора о извођењу предметних 

радова укупне вриједности од 29.239,47 КМ, у који 
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износ је урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

 

Број: 02 – 404- 18-2-3/21 

Датум: 07.04. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самoуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17), те на основу члана 8. Правилника o 

утврђивaњу услoвa, критeриja и пoступaкa зa 

oствaривaњe прaвa нa дoдjeлу плaстeникa, пратеће 

опреме и садног материјала у оквиру реализације 

прojeктa „Развој пластеничке производње на подручју 

општине Србац (II фаза)“ (број: 02-022-52/21 од 

02.03.2021. године), Начелник општине доноси 

 

Коначну ранг листу  

корисника прojeктa „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац (II фаза)“ 

 

Члан 1. 

 

Доноси се коначна ранг листа корисника прojeктa 

„Развој пластеничке производње на подручју 

општине Србац (II фаза)“:  

 

Редни  

број 

Име и презиме 

 

Мјесто 

1.  Дарко Васић Горњи Срђевићи 

2.  Ангелика Кусић Србац 

3.  Љубица Кокан Село Србац 

4.  Сњежана Кљајић Пријебљези 

5.  Божана Билбија Мали Разбој 

6.  Дејана Видовић Ножичко 

7.  Биљана Ковачевић 

Миладић 

Ћукали 

8.  Јасна Ковачевић Брезовљани 

9.  Слађана Савић Ћукали 

10.  Драган Марчетић Дуго Поље 

11.  Бранкица Милинчић Нова Вес 

12.  Драган Бабић  Бајинци 

13.  Дијана Берендика Горњи Кладари 

14.  Јелена Шушњар Разбој 

Љевчански 

15.  Жељка Јефтић Жупски Разбој 

16.  Стојан Миличевић Селиште 

17.  Маринко Њежић Пријебљези 

18.  Милош Грабић Инађол 

19.  Добрица Божић Србац 

20.  Јовица Ћирић Каоци 

21.  Слободан Кнежевић Ножичко 

22.  Гордана Миличевић Инађол 

23.  Мићо Максимовић Разбој 

Љевчански 

24.  Бане Страхинић Ножичко 

25.  Виданка Ковачевић Ћукали 

26.  Данијела Божић Ћукали 

27.  Јелена Максимовић Разбој 

Љевчански 

28.  Слободан Мајкић Гламочани 

29.  Свјетлана Сувајац Србац 

30.  Драган Јовичић Ножичко 

 

Члан 2. 

 

Корисници пројекта ће закључити Угoвoр o дoдjeли 

плaстeникa, пратеће опреме и садног материјала са 

општином Србац кojим ћe бити рeгулисaнa свa дaљнa 

мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe. 

 

Члан 3. 

 

Коначна ранг листа корисника пројекта ће се објавити 

у Службеном гласнику општине Србац, на огласној 

табли Општинске управе Србац и на званичној 

општинској интернет страници. 

Број: 02-022-51/21 

Датум: 07.04.2021. 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 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке робе  „Набавке артикала за потребе 

чајне кухиње општинске управе општине Србац 

за период до 31.12.2021. године„ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке робе  „Набавке артикала за потребе 

чајне кухиње општинске управе општине 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. 

02-404-17/21 од 23.02.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-1-4-3-6/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на 

службеној страници општинске управе Србац 

дана 26.02.2021. године , изврши: 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 12.03.2021. 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 повјер-

љивости , 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 – 111-58/21         

Датум: 10.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

65 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 79. став 1. и 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 37. и 91. 

Статута општине Србац ("Службени гласник 

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

општине Србац доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор  

начелника одјељења Општинске управе општине 

Србац 

 

1. У Комисију за избор  начелника одјељења 

Општинске управе општине Србац, именују се: 

 

1. Боривоје Врсајковић, за предсједника, 

2. Златко Звиздало, за члана, 

3. Гордана Зељковић, за члана, 

4. Миланка Шњегота Срдић, за члана и 

5. Бранимир Дабић, за члана. 

 

2. Задатак Комисије je да сачини списак кандидата 

који испуњавају услове за пријем на упражњено 

радно мјесто, након чега се спроводи изборни 

поступак у складу са законом, а подразумијева 

вршење оцјењивања стручне оспособљености, знања 

и вјештина кандидата који учествују у изборном 

поступку, према критеријумима и мјерилима 

прописаним за избор, укључујући усмени интервју са 

кандидатима, те по окончању изборног поступка 

сачињавање листе за избор кандидата по редослиједу 

кандидата који се рангирају почевши од најбољег 
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оствареног резултата, што се доставља начелнику 

општине ради провођења даљег поступка. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 02-111-59/21 

Датум: 11.3.2021. године 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

66 

 

На основу члана 13. став 1. Закона о јавним 

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске 

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

успостављању и раду Комисије за набавке  

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац ( „ Службени гласник општине 

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

Србац  ( « Службени гласник општине Србац « бр. 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Израда и санација 

подужних цјевастих пропуста на  локалном путу 

Црнаја - Мартинац„ 

 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Израда и санација     подужних 

цјевастих пропуста на  локалном путу Црнаја - 

Мартинац„ у  следећем  саставу: 

 

1.  Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар Комисије, 

без права гласа 

3. Сузана Кнежевић,  члан 

4. Сандра Михољчић, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Конкурентском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 02-404-

15/21 од 22.02.2021. године а за које је Обавјештење о 

набавци бр. 987-7-3-5-3-7/21 објављено на Порталу 

јавних набавки и на службеној страници општинске 

управе општине Србац дана 02.03.2021. године, 

изврши: 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

(дана 16.03.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед, оцјену и упоређивање достављених 

понуда  

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном  поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјер-

љивости, 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 Ко-

мисије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII Секретар Комисије врши административне по-

слове за Комисију, припрема записнике са састанка 

Комисије, извјештаје о раду Комисије, води до-

кументацију 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: 02-111-63/21 

Датум: 15.03. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

 

67 

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Србац (“Службени гласник општине Србац”, број: 

5/17 и 8/17), те на основу члана 8. Правилника o 

утврђивaњу услoвa, критeриja и пoступaкa зa 

oствaривaњe прaвa нa дoдjeлу плaстeникa, пратеће 

опреме и садног материјала у оквиру реализације 

прojeктa „Развој пластеничке производње на подручју 
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општине Србац (II фаза)“ (број: 02-022-52/21 од 

02.03.2021. године), Начелник општине доноси 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Кoмисиjе зa oдaбир кoрисникa зa 

дoдjeлу плaстeникa, пратеће опреме и садног 

материјала у оквиру реализације прojeктa „Развој 

пластеничке производње на подручју општине 

Србац (II фаза)“ 

 

1. Именује се Кoмисиjа зa oдaбир кoрисникa зa 

дoдjeлу плaстeникa, пратеће опреме и садног 

материјала у оквиру реализације прojeктa „Развој 

пластеничке производње на подручју општине Србац 

(II фаза)“ у сљедећем саставу: 

 

1. Марко Михољчић, предсједник, 

2. Дарио Врховац, члан 

3. Милан Берић, члан. 

 

2. Задатак Комисије је да, у складу са Правилником o 

утврђивaњу услoвa, критeриja и пoступaкa зa 

oствaривaњe прaвa нa дoдjeлу плaстeникa, пратеће 

опреме и садног материјала у оквиру реализације 

прojeктa „Развој пластеничке производње на 

подручју општине Србац   (II фаза)“, изврши прeглeд 

пристиглих захтјева са потребном документацијом, 

изађе на терен за сваког од подносиоца захтјева 

(записнички додијели број бодова у вези са 

припремљености земљишта за пластеник), те да на 

основу критeриja зa бoдoвaњe из члана 4. овог 

Правилника сачини приједлог ранг листе коју 

дoстaвљa Начелнику општине.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-111-66/21 

Датум: 16.03.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________  

 

68 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“,број 97/16 и 36/19), члана 19. став 4. Закона о 

споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких 

ратова ( „Службени гласник Републике Српске“,број 

28/12),члана 8 став 3 Правилника о садржају и начину 

вођења регистра споменика и спомен обиљежја 

ослободилачких ратова ( „Службени гласник 

Републике Српске“ ,број 81/12)   и члана 91. Статута 

општине Србац                     ( „Службени гласник 

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

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за споменике и спомен-

обиљежја 

1. Именује се Комисија за споменике и спомен- 

обиљежја у саставу: 

 

      1)  Боривоје Врсајковић, предсједник, 

      2)  Божо Марковић члан,  

      3)  Вељко Лазић, члан, 

      4)  Бранко Граховац, члан, 

      5)  Богдан Давидовић, члан. 

 

2. Задатак Комисије је да : 

 

 разматра иницијативу за подизање нових 

споменика и спомен- обиљежја, 

 уколико прихвати иницијативу за подизање 

нових споменика и спомен-обиљежја, исту 

доставља скупштини општине на даље 

разматрање и доношење одлуке о подизању 

споменика и спомен- обиљежја, 

 на основу сагласности скупштине општине, 

заједно са даваоцем иницијативе, проводи све 

потребне активности у циљу подизања 

споменика и спомен обиљежја, 

 проводи поступак измјене, дораде, 

измјештања, замјене, уклањања, заштите и 

одржавања постојећих споменика и спомен- 

обиљежја,  

 проводи поступак изградње, заштите и 

одржавања започетих и неизграђених 

споменика и спомен- обиљежја, 

 у сарадњи са општинским органом управе 

надлежним за послове борачко- инвалидске 

заштите, утврђује Листу споменика и спомен-

обиљежја од великог значаја за општину, 

 проводи друге радње и поступке у складу са 

Законом о споменицима и спомен- 

обиљежјима ослободилачких ратова.   

   

3. За секретара Комисије и лице овлашћено за вођење 

регистра споменика и спомен обиљежја       

ослободилачких ратова именује се Боро Школник. 

 

4.  Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 

Рјешење о именовању Комисије број  02-111-286/17  

од  29.09.2017.године. 

 

5.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине     

Србац“.     

 

Број: 02-111-68/21 

Датум: 19.03.2021 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________  
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69 

 
На основу члана 13. став 1. Закона о јавним 

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске 

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

успостављању и раду Комисије за набавке  

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац ( „ Службени гласник општине 

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

Србац  ( « Службени гласник општине Србац « бр. 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Санација локалних путева 

са макадамским коловозним застором„ 

 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Санација локалних путева са 

макадамским коловозним застором „ : 

 

Лот бр. 1 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором – „ Лијевче „  

Лот бр. 2 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором - „ Жупа 1 „ 

Лот бр. 3 - Санација локалних путева са макадамским 

коловозним застором - „ Жупа 2 „ 

 

у  следећем  саставу: 

 

1.  Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Сузана Кнежевић,  члан 

4. Сандра Михољчић, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Отвореном поступку, покренутом Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-18/21 од 26.02.2021. 

године а за које је Обавјештење о набавци бр. 987-1-

3-8-3-9/21 објављено дана 12.03.2021. године на 

Порталу јавних набавки, у „ Службеном гласнику 

БиХ „ бр. 17/21  и на службеној страници општинске 

управе општине Србац, изврши: 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

за Лот бр. 1, Лот бр. 2 и Лот бр. 3 ( дана 

02.04.2021. године са почетком у 9,05 часова)  

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда за Лот бр. 1, Лот бр. 2 и  Лот бр. 3 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда за Лот бр. 1, Лот бр. 2 и  Лот бр.3 

- 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 за Лот бр. 1, Лот бр. 2 

и Лот бр. 3 

- 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 повјер-

љивости, 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 Ко-

мисије 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- 111-70/21      

Датум: 24.03. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

70 

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 Србaц« број: 

5/17, 8/17 ), Начелник општине Србац  доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке робе  ( и услуга ) – 

„Набавка пластеника и пратеће опреме за 

наводњавање у циљу реализације пројекта „ 

Развој   пластеничке производње на подручју 

општине Србац ( II фаза )„ ( са услугама монтаже 

исте )„ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке робе ( и услуга )- „Набавка пластеника 

и пратеће опреме за наводњавање у циљу реализације 

пројекта „ Развој   пластеничке производње на 

подручју општине Србац ( II фаза ) „ ( са услугама 

монтаже исте ) „ у  следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајућа Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар Комисије, без 

права гласа 

3. Милан Берић,  члан 

4. Сандра Михољчић, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- Отво-

реном поступку,  покренутом Одлуком Начелника 

општине бр. 02-404-25/21 од 05.03.2021. године а за 

које је Обавјештење о набавци бр. 987-1-1-6-3-8/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на службеној 

страници општинске управе општине Србац дана 

09.03.2021. године и у „ Службеном гласнику БиХ „ 

бр. 15/21, изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 30.03.2021. 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. 

 

VIII  Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном  гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-111-71/21       

Датум: 24.03. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

71 

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 робе „Набавка садног материјала за 

пољопривредне произвођаче „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке робе „Набавка садног материјала за 

пољопривредне произвођаче „ : 

 

Лот бр. 1 – Набавка садног материјала за 25 ко-

рисника за потребе реализације пројекта „Развој 

пластеничке производње на подручју општине 

Србац„ 

 

Лот бр. 2 - Набавка садног материјала за 30 корисника 

за потребе реализације пројекта „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац (II фаза)„ 
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у  следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Милан Берић,  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-

31/21 од 10.03.2021. године а за које је Обавјештење о 

набавци бр. 987-7-1-9-3-10/21 објављено на Порталу 

јавних набавки и на службеној страници општинске 

управе општине Србац дана 16.03.2021. године , 

изврши: 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  ( дана 31.03.2021. 

године са почетком у 9,05 часова)  

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда за Лот бр. 1 и Лот бр. 2   

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда за Лот бр. 1 и Лот бр. 2 ( прије и након е-

аукције )   

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег пону-

ђача или Одлуке о поништењу/отказивању пос-

тупка јавне набавке и наведеним разлозима из-

давања такве препоруке за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  

- 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 повјер-

љивости, 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: 02-111-72/21       

Датум: 24.03.2021. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________  

 

72 

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  „Израда урбанистичко-

техничких услова и пројектне документације 

(главног пројекта) за изградњу 

зграде за младе брачне парове „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга „Израда урбанистичко-технич-

ких услова и пројектне документације (главног про-

јекта ) за изградњу зграде за младе брачне парове „ : 

 

Лот бр. 1 - Израда урбанистичко-техничких услова и 

стручног мишљења за изградњу  зграде за младе 

брачне парове   

Лот бр. 2 - Израда пројектне документације ( главног 

пројекта ) за изградњу зграде за  младе брачне парове   

 

у  следећем  саставу: 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Сузана Кнежевић,  члан 

4. Сандра Михољчић, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- Отво-

реном поступку, покренутом Одлуком Начелника 

општине бр. 02-404-33/21 од 15.03.2021. године а за 

које је Обавјештење о набавци бр. 987-1-2-10-3-11/21 

објављено дана 18.03.2021. године на Порталу 

јавних набавки, у „ Службеном гласнику БиХ „ бр. 
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18/21  и на службеној страници општинске управе 

општине Србац, изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  (дана 08.04.2021. године 

са почетком у 9,05 часова)  

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за до-

ношење Одлуке о избору најповољнијег пону-

ђача или Одлуке о поништењу/отказивању пос-

тупка јавне набавке и наведеним разлозима из-

давања такве препоруке за Лот бр. 1 и  Лот бр. 2  

- 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 ) 

 

I V   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- 111-73/21      

Датум: 24.03. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

73 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

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

Србац ("Службени гласник општине Србац", број: 

5/17 и 8/17), а рјешавајући по Захтјеву за формирање 

комисије Јавне установе Центар за културу и спорт 

Србац, Начелник општине Србац доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за пријем стручног 

сарадника за књиговодствене и финансијске 

послове 
 

1. У Комисију за пријем стручног сарадника за 

књиговодствене и финансијске послове, именују се: 

 

 1. Маја Ђукић, за предсједника, 

 2. Драгана Стојић, за члана, 

 3. Златко Звиздало, за члана. 

 

2. Задатак Комисије je да прегледа поднесене пријаве 

на јавни конкурс, утврди испуњеност услова 

пријављених кандидата, обави усмени интервју са 

кандидатима, те по окончању изборног поступка 

сачини листу за избор кандидата по редослиједу 

кандидата који се рангирају почевши од најбољег 

оствареног резултата, што се доставља директору 

ради провођења даљег поступка. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Србац”. 

 

Број: 02-018-14/21 

Датум: 29.3.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

74 

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 – „Услуге штампања за 

потребе општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021. године„ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга – „Услуге штампања за    

потребе општинске управе општине Србац за период 

до 31.12.2021. године „: 
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Лот бр. 1 – Штампање интерних образаца, 

доставница и осталих образаца за потребе                

општинске  управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године 

 Лот бр. 2 – Израда и штампање рекламног 

материјала за потребе општинске управе општине                    

Србац за период до 31.12.2021. године 

Лот бр. 3 – Штампање „ Србачких новина „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. Златко Звиздало, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

1 .да у предметном поступку јавне набавке- 

Конкурентском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 02-404-

41/21 од 23.03.2021. године а за које је Обавјештење о 

набавци бр. 987-7-2-12-3-12/21 објављено на Порталу 

јавних набавки и на службеној страници општинске 

управе општине Србац дана 29.03.2021. године, 

изврши:провођење јавног отварања достављених 

понуда за Лот бр. 1, Лот бр. 2 и Лот бр. 3 (дана 

12.04.2021. године са почетком у 9,05 часова за Лот 

бр. 1, у 9,15 часова за Лот бр. 2 и у 9,25  часова  за 

Лот бр. 3 . 

- преглед, оцјену и упоређивање достављених 

понуда за Лот бр. 1, Лот бр. 2 и Лот бр. 3  

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда за Лот бр. 1, Лот бр. 2 и Лот бр. 3 

- 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 за Лот бр. 1, Лот бр. 2 

и Лот бр. 3 

- 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 

повјерљивости, 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- 111-81/21   

Датум: 02.04. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

75 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Србац („Службени гласник општине 

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

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

1. Одобравају се новчана средства у износу од  541,00  

КМ  за плаћање  хигијенско-прехрамбених пакета  на 

име помоћи становништву града  Глина који је био 

погођен  катастрофалним  земљотресом. 

 

2. Наведена средства књижити на терет ставке 

412900-  остали непоменути расходи. 

 

3. Исплата средстава из тачке 1. овог закључка 

извршиће се добављачу „Мане Комерц“ д.о.о. Србац  

према фактури број: 209 од 06.04.2021. године на 

жиро рачун  број:  562-010-00001153-38 отворен код  

НЛБ  банке . 

 

4.  За праћење реализације овог закључка задужује се 

Служба начелника општине.   

 

5. За  реализацију  овог  закључка  задужује  се  

Одјељење  за  финансије. 

 

Број:   02-85-8/21    

Датум: 13.04.2021. 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 

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

мандата Балабан Бојану одборнику у Скупштини општине Србац 

1 

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

мандата Пантелић Синиши одборнику у Скупштини општине Србац 

1 

93 Програм кориштења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју 

општине Србац за 2021. годину 

2 

94 Програм утрошка новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова 

општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике 

Српске у 2021. години на подручју општине Србац 

8 

95 Одлука о општинским административним таксама 8 

96 Одлука о усвајању Календара културних и спортских манифестација на подручју општине 

Србац за 2021. годину 

12 

97 Одлука о давању сагласности за издавање гаранције за задужење ЈП „РАДИО-СРБАЦ“ Србац 15 

98 Одлука о давању у закуп канцеларије на другом спрату зграде „Ватрогасни дом“Србац 

Општинском одбору Савеза независних социјалдемократа СНСД – Милорад 

Додик, Србац 

16 

99 Одлука о допуни Одлуке o фонду стамбених јединица социјалног становања општине Србац 17 

100 Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта на локацији „Спортска дворана“ у Српцу 

правном лицу „3 Д Извор“ д.о.о. Србац 

17 

101 Одлука о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Расавац 18 

102 Закључак  исправци грешке у Рјешењу о додјели неизграђеног грађевинског земљишта државне 

својине ради грађења без накнаде 

18 

103 Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе 19 

104 Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе 20 

105 Рјешење о разрјешењу Слађане Шкрбић дужности вршиоца дужности секретара Скупштине 

општине Србац 

 

106 Рјешење о разрјешењу Душкa Митрићa дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу 

 

107 Рјешење о разрјешењу Маркa Михољчићa дужности вршиоца дужности начелника Одјељења 

запривреду, пољопривреду и друштвене дјелатности 

21 

108 Рјешење о разрјешењу Дариа Кресојевића дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности 
22 

109 Рјешење о разрјешењу Златка Звиздало дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

финансије 

22 

110 Рјешење о разрјешењу Ненадa Билановићa дужности вршиоца дужности начелника Одјељења 

за инспекцијске послове 

23 

111 Рјешење о избору и именовању Срђана Бркића за секретара Скупштине општине Србац 23 

112 Рјешење о избору и именовању Душкa Митрићa за начелника Одјељења за општу управу 24 

113 Рјешење о избору и именовању Маркa Михољчићa за начелника Одјељења за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

25 

114 Рјешење о избору и именовању Дариа Кресојевића за начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне дјелатности 

26 

115 Рјешење о избору и именовању Зорице Поповић за начелника Одјељења за финансије 26 

116 Рјешење о избору и именовању Ненадa Билановићa за начелника Одјељења за инспекцијске 

послове 

27 

117 Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор директора Јавне установе Центар 

за културу и спорт Србац 

28 

118 Рјешење о разрјешењу Славице Дабић, предсједника Одбора за здравље Скупштине општине 

Србац 

28 

119 Рјешење о именовању предсједника Одбора за здравље Скупштине општине Србац 28 

120 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац за 2020. годину 29 
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121 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе Центар за културу и спорт Србац за 

2020. годину 

29 

122 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе Народна библиотека Србац за 2020. 

годину 

29 

123 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за 

2020. годину 

30 

124 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе Центар за социјални рад Србац за 2020. 

годину 

30 

125 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Јавне здравствене установе Дом здравља Србац за 2020. 

годину 

30 

126 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе Агенција за развој малих и средњих 

предузећа општине Србац за 2020. годину 

31 

127 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Јавне установе Туристичка организација општине 

Србац за 2020. годину 

31 

128 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Борачке организације општине Србац за 2020. годину  32 

129 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Општинске организације породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, Србац за 2020. годину  

32 

130 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Удружења ратних војних инвалида општине Србац за 

2020. годину 

33 

131 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Савеза удружења бораца народноослободилачког рата 

за 2020. годину 

33 

132 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Удружења родитеља и дјеце са посебним потребама 

„Извор“  Србац за 2020. годину 

33 

133 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац за 2020. годину 34 

134 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Удружења грађана Омладински савјет Србац за 2020. 

годину 

34 

135 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Општинске организације слијепих и слабовидих Србац 

за 2020. годину 

34 

136 Закључак о усвајању Извјештајa о раду Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ 

Србац за 2020. годину  

35 

137 Закључак о усвајању Информације о раду и финансијском пословању Општинске организације 

Црвеног крста Србац за 2020. годину 

35 

138 Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рада Скупштине општине за 2020. 

годину и закључака Скупштине општине 

36 

139 Закључак о усвајању Извјештаја о раду инспекцијских органа и комуналне полиције за 2020. 

годину 

36 

140 Закључак о усвајању Информације о  стању шума и шумског земљишта у грађанској својини за 

2020. годину на подручју општине Србац 

36 

141 Закључак о усвајању Информације о плановима шумско-узгојних радова и искориштавање 

шума у приватној својини за 2021. годину на подручју општине Србац  

 

142 Закључак о усвајању Информације о пословању Јавне установе Центар средњих школа „Петар 

Кочић“ Србац 

37 

143 Закључак о усвајању Информације о пословању Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“ Регионална 

депонија Бањалука за 2020. годину 

37 

144 Закључак о усвајању Информације о раду Полицијске станице Србац за 2020. годину  38 

145 Закључак о усвајању Програма рада Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац за 2021. годину 38 

146 Закључак о усвајању Програмa рада Јавне установе Центар за културу и спорт Србац за 2021. 

годину  

38 

147 Закљуачак о усвајању Програма рада Јавне установе Народна библиотека Србац  за 2021. 

годину 

39 

148 Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за 

2021. годину 

39 

149 Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Центар за социјални рад Србац за 2021. 

годину 

39 
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150 Закључак о усвајању Програма рада Јавне здравствене установе Дом здравља Србац за 2021. 

годину 

40 

151 Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Агенција за развој малих и средњих 

предузећа општине Србац  за 2021. годину 

40 

152 Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Туристичка организација општине Србац за 

2021. годину  

41 

153 Закључак о усвајању Програма рада Борачке организације општине Србац за 2021. годину 41 

154 Закључак о усвајању Програма рада Општинске организације породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, Србац за 2021. годину 

42 

155 Закључак о усвајању Програма  рада Удружења ратних војних инвалида општине Србац за 

2021. годину 

42 

156 Закључак о усвајању Програма рада Савеза удружења бораца народноослободилачког рата за 

2021. годину 

42 

157 Закључак о усвајању Програма рада Удружења родитеља и дјеце са посебним потребама 

„Извор“  Србац  за 2021. годину 

43 

158 Закључак о усвајању Програма рада Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац  за 2021. годину 43 

159 Закључак о усвајању Програма рада Удружења грађана Омладински савјет Србац за 2021. 

годину 

43 

160 Закључак о усвајању Програма рада Општинске организације слијепих и слабовидих Србац за 

2021. годину 

44 

161 Закључак о усвајању Програма рада Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ 

Србац за 2021. годину 

44 

162 Закључак о усвајању Програма рада Општинске организације Црвеног крста Србац за 2021. 

годину 

44 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

Број                 Назив  акта                                                    Страна 

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

корона (COVID-19) 

45 

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

корона (COVID-19) 

47 

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

вирусом корона (COVID-19) 
49 

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

корона (COVID-19) 

51 

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

корона (COVID-19) 

53 

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

корона (COVID-19) 

55 

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

корона (COVID-19) 

57 

42 Правилник o утврђивaњу услoвa, критeриja и пoступaкa зa oствaривaњe прaвa нa дoдjeлу 

плaстeникa, пратеће опреме и садног материјала у оквиру реализације прojeктa „Развој 

пластеничке производње на подручју општине Србац (II фаза)“ 

59 

43 План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотеса у 

општини Србац за период 2021-2023.година 

62 

44 План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних  падавина и 

снијега у општини Србац   2021 – 2023.година  

82 

45 План одбране од поплава у општини Србац у 2021.години  101 

46 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга  „Изнајмљивања 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„,   понуђачу Друштву за сервисирање и промет бироопреме „АЛФ-ОМ„ д.о.о. Б. Лука 

121 
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47 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга  контроле и наплате паркинг простора на 

подручју мјеста Србац за период до 31.12.2021. године,  понуђачу Друштву за трговину, 

грађевинарство, услуге и запошљавање инвалидних лица „БОРАЦ СРБАЦ„ д.о.о. Србац 

122 

48 Одлука о додјели Уговора о набавци робе - артикала за потребе чајне кухиње општинске 

управе општине Србац за период до 31.12.2021. године, понуђачу – Трговачко, превозничко, 

експорт-импорт друштву „МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац 

123 

49 Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Јавне установе „Центар за културу и 

спорт“ за 2021. годину 

125 

50 Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Јавне установе „Туристичка 

организација општине Србац“ за 2021. годину 

126 

51 Одлука о додјели Уговора о испорукама робе  - галона воде за пиће за просторије  општинске 

управе општине Србац за период до 31.12.2021. године ,  понуђачу – Привредном  друштву 

„AQUA TIM дистрибуција„ д.о.о. Лакташи 

126 

52 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга „ Одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA 

и FINOVA, системско одржавање сервера, подршка и контрола рада цјелокупног система за 

период до 31.12.2021 године„ ,  понуђачу – „ИТИНЕРИС„ д.о.о. за развој пословних 

информатичких рјешења , сродне услуге и консалтинг, Тузла 

127 

53 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова  „Израде и санације подужних цјевастих 

пропуста на локалном путу Црнаја - Мартинац„  понуђачу - Друштву са ограниченом 

одговорношћу за производњу, грађевинарсво, угоститељство, услуге, превоз путника и робе и 

трговину „ПАНТЕЛИЋ – КОП„ д.о.о. Гламочани, Србац 

128 

54 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга „Израде обиљежја за потребе општинске управе 

општине Србац (заставе и друга обиљежја са услугом штампања на текстилу)   за период до 

31.12 2021. године „,  понуђачу – Занатска радња „DESIGN„ Душко Пејаковић с.п. Челинац 

129 

55 Одлука о додјели Уговора о испорукама робе „Артикала за потребе текућег одржавања – хи-

гијену просторија зграда општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године „ ,  

понуђачу – Трговачко, превозничко, експорт-импорт друштву „МАНЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац 

130 

56 Одлука о допуни Одлуке о кориштењу мобилних телефона у Општинској управи Србац 131 

57 Одлука о додјели Уговора о испорукама робе  „Канцеларијског материјала за потребе 

општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године„ ,  понуђачу – 

Рачуноводствено биро „Класа 6„ Марина Татић, с.п. Србац 

131 

58 Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки општине Србац за период до 

31.12.2021.године  

132 

59 Одлука о додјели Уговора о набавци робе (и услуга)  „Набавка пластеника и пратеће опреме за 

наводњавање у циљу реализације пројекта„ Развој   пластеничке производње на подручју 

општине Србац (II фаза)„ (са услугама монтаже исте), понуђачу „НЕРМАРИС„ д.о.о. за 

производњу, трговину, промет и услуге Грачаница 

135 

60 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова  „ Санацијe локалних путева са макадамским 

коловозним застором„, Лот бр. 1 -Санација локалних путева са макадамским коловозним 

застором –„Лијевче„,  понуђачу - Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, 

грађевинарсво, угоститељство, услуге, превоз путника и робе и трговину „ПАНТЕЛИЋ – 

КОП„ д.о.о. Гламочани, Србац 

137 

61 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова  „ Санацијe локалних путева са макадамским 

коловозним застором„, Лот бр. 2 -Санација локалних путева са макадамским коловозним 

застором –„Жупа 1„,  понуђачу - Прометно услужном предузећу „ЦИКЛОН ДУО„ д.о.о. Србац 

138 

62 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова  „ Санацијe локалних путева са макадамским ко-

ловозним застором„, Лот бр. 3 -Санација локалних путева са макадамским коловозним засто-

ром –„Жупа 2„,  понуђачу - Услужно прометном друштву „ГРАДИС ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац 

139 

63 Коначна ранг листа корисника прojeктa „Развој пластеничке производње на подручју општине 

Србац (II фаза)“ 

141 

64 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке робе  „Набавке 

артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. 

године„ 

142 

65 Рјешење о именовању Комисије за избор начелника одјељења Општинске управе општине 

Србац 

142 



13.04.2021.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 4                         154  

 

 

66 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке радова  „Израда и 

санација подужних цјевастих пропуста на  локалном путу Црнаја - Мартинац„ 

143 

67 Рјешење о именовању Кoмисиjе зa oдaбир кoрисникa зa дoдjeлу плaстeникa, пратеће опреме и 

садног материјала у оквиру реализације прojeктa „Развој пластеничке производње на подручју 

општине Србац (II фаза)“ 

144 

68 Рјешење о именовању Комисије за споменике и спомен-обиљежја 144 

69 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке радова  „Санација 

локалних путева са макадамским коловозним застором „ 

145 

70 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке робе  ( и услуга ) –

„Набавка пластеника и пратеће опреме за наводњавање у циљу реализације пројекта „ Развој   

пластеничке производње на подручју општине Србац ( II фаза )„ ( са услугама монтаже исте )„ 

146 

71 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке робе „Набавка 

садног материјала за пољопривредне произвођаче„ 

146 

73 Рјешење о именовању Комисије за пријем стручног сарадника за књиговодствене и 

финансијске послове 

148 

74 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке услуга – „Услуге 

штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године„ 

148 

75 Закључак о одобравању  новчаних  средства у износу од  541,00  КМ  за плаћање  хигијенско-

прехрамбених пакета  на име помоћи становништву града  Глина 

149 

 

 

 

 


