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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, 36/19 и 61/21), члана 

37. став 2. тачка 2, члана 90. и 136. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17) и члана 168. и 169. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.11.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Прихвата се:  

 

- Нацрт Одлуке о усвајању Ребаланса II Буџета 

општине Србац за 2021. годину и  

 

- Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета 

општине Србац за 2021. годину,  

 

и упућује на јавну расправу која ће трајати 7 дана.  

 

2. Општи акти који су предмет јавне расправе ће се 

учинити доступним заинтересованој  јавности на 

јавној расправи, на огласној табли и у шалтер сали 

општине, те ће се објавити на званичној интернет 

страници Општине Србац.  

 

3. За организовање и спровођење јавне расправе 

задужује се Одјељење за финансије. 

 

4. Одјељење за финансије у току јавне расправе 

прикупља и евидентира изнесене примједбе, 

мишљења и приједлоге, прати јавну расправу и 

анализира приједлоге, мишљења и примједбе, даје  

информације о приједлозима изнесеним на јавној 

расправи и припрема извјештај о резултатима јавне 

расправе.  

 

5. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

 

Број: 01-022-201/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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, 36/19 и 61/21), члана 

37. став 2. тачка 2, члана 90. и 136. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17) и члана 168. и 169. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.11.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Прихвата се:  

 

- Нацрт Одлуке о усвајању Основа Економске 

политике општине Србац за 2022. годину, 

 

- Нацрт Одлуке о усвајању Буџета општине Србац за 

2022. годину и 

 

- Нацрт Одлуке о извршењу Буџета општине Србац за 

2022. годину.  

 

и упућује на јавну расправу која ће трајати 7 дана.  

 

2. Општи акти који су предмет јавне расправе ће се 

учинити доступним заинтересованој  јавности на 

јавној расправи, на огласној табли и у шалтер сали 



26.11.2021.                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 10                               2  

 

 

 

 

општине, те ће се објавити на званичној интернет 

страници Општине Србац.  

 

3. За организовање и спровођење јавне расправе 

задужује се Одјељење за финансије  и Одјељење за 

привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности. 

 

4. Одјељења у току јавне расправе прикупљају и 

евидентирају изнесене примједбе, мишљења и 

приједлоге, прате јавну расправу и анализирају 

приједлоге, мишљења и примједбе, дају  

информације о приједлозима изнесеним на јавној 

расправи и припремају извјештај о резултатима јавне 

расправе.  

 

5. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

 

Број: 01-022-202/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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, 36/19 и 61/21), члана 

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

Србац ("Службени гласник општине Србац", број: 

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

раду Скупштине Општине Србац ("Службени 

гласник општине Србац", број: 7/17 и 4/18) 

Скупштина општине Србац на сједници одржаној  

дана  26.11.2021. године,  донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању исплате  новчаних  средстава за 

подстицање развоја пољопривреде у 2021. години 

на подручју општине Србац 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних 

средстава за подстицање развоја пољопривреде, по 

јавном позиву и проведеном поступку који је утврђен  

Правилником  о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја у пољопривреди за 2021. годину 

("Службени гласник општине Србац" број 9/21), а у 

вези са Програмом обезбјеђења и кориштења 

новчаних средстава за подстицање развоја 

пољопривреде за 2021. годину на подручју општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац", број 

7/21), у износу од 60.000,00 KM (словима: 

шездесетхиљада и 00/100 КМ), по следећим 

намјенама: 

 

1. Средства за суфинансирање набавке нових пољопривредних погонских машина (трактора) и 

пољопривредних прикључака, у износу до 16.750,00 КМ 

Ред. 

Бр. 
Име и презиме Адреса 

Назив 

машине/прикључка 

за коју се подноси 

извјештај 

Прихватљиви 

трошкови у КМ 

Висина одобреног 

подстицаја у КМ 

1. Школник Чедомир  Ножичко Прскалица 9.886,50 988,65 

2. Ђурђевић Стојан Каоци Плуг обртни 24.570,00 1.500,00 

3. Вуковић Жељко Пријебљези Шпартач-култиватор 5.900,00 590,00 

4. Јелић Драгомир Брусник Прскалица 1.350,00 135,00 

5. Адамовић Богољуб Корови Трактор Зетор 81.783,00 3.000,00 

6. Новаковић Богољуб  Ситнеши Прскалица 2.300,00 230,00 

7. Глигорић Данијел Ж.Разбој Прскалица 1.480,00 148,00 

8. Ћирић Јовица Каоци Плуг обртач 38.493,00 1.500,00 

9. "Шарић АГ" Србац Пнеуматска сијачица 19.823,00 1.500,00 

10. Плотан Предраг Р.Љевчански Рото дрљача 12.900,00 1.290,00 

11. Пекез Бранко С.Мартинац Пнеуматска сијачица 17.082,00 1.500,00 

12. Тодић Небојша Кукуље Трактор Тафе 23.000,00 3.000,00 

13. Јејинић Мирко  Србац Прскалица 3.250,00 325,00 

14. Вучић Момчило Ситнеши Прскалица 3.250,00 325,00 

15. Симић Небојша Корови Малчер 3.495,00 345,00 

16. Агрикола трејд д.о.о. 
Разбој 

Љевчански 
Плуг обртач 25.500,00 1.500,00 

17. Ковачевић Драган Повелич Прскалица 3.250,00 325,00 
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2. Подстицај за произведено и продано поврће у заштићеном простору   (пластеницима) у износу до 10.000,00 

КМ; 

 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОДАНО ПОВРЋЕ 

Ред.бр. Име и презиме Количина 

поврћа у 

кг 

Одобрен износ 

подстицаја у КМ 

1. Лазић Борислав 27.946,00 938,98 

2. Петковић Милан 22.012,00 739,60 

3. Ђурђевић Драган 29.230,00 982,13 

4. Личинар Славица 9.500,00 319,20 

5. Јездимир Мирољуб 28.050,00 942,48 

6. Петровић Остоја 16.700,00 561,12 

7. Драгомировић Срђан 59.605,20 2.000,00 

8. "Агро-Биз" Слађана Драгомировић с.п. 41.105,00 1.377,02 

9. Андрић Рајко 4.098,80 139,47 

10. Сувајац Славиша 259.788,00 2.000,00 

                   УКУПНО: 534.035,00 10.000,00 

 

Табела 1.2. Подстицај за произведено и продано поврће у заштићеном простору(пластеницима) 

 

3. Субвенција власницима засада малине у износу до 5.000,00 КМ; 

 

ПОДСТИЦАЈ ВЛАСНИЦИМА ЗАСАДА МАЛИНА 

Ред.бр. Име и презиме Површина под 

засадом малина у ha 

Одобрен иизнос подстицаја у 

КМ 

1. Откуп шумских плодова и 

производа "ШИПУРАК" 

Илићани 

2,2580 2.000,00 

2. "МАЛИНА" Раденко Томаш 

с.п. Повелич 

2,3378 2.000,00 

3. Борка Врсајковић-Сорајић 0,2500 500,00 

                     УКУПНО: 4,8458 4.500,00 

 

Табела 1.3. Субвенција власницима засада малине 

 

4. Субвенције власницима пчелињака за проширење пчелињих друштава у износу до 1.500,00 КМ 

 

Ред.бр. Удружење Одобрен износ 

подстицаја у КМ 

1. Удружење пчелара "Кошница" Србац 1.500,00 

 

Табела 1.4. Субвенција власницима пчелињака за проширење пчелињих друштава 

18. Видовић Радојица Кукуље Трактор Deutz-Fahr 87.000,00 3.000,00 

19. Пејаковић Ранко Село Србац Плуг обртач 15.759,00 1.500,00 

20. 
ПП Агро-Преле 

П.Кошчица 
Кукуље Пнеуматска сијачица 19.398,60 1.500,00 

21. Новаковић Жарко Ситнеши Прскалица 3.250,00 325,00 

22. Сладић Боривој Србац Прскалица 1.638,00 163,00 

23. 

"Агро-Биз" Слађана 

Драгомировић 

С.П.Србац 

Д.Срђевићи Култиватор 6.800,00 680,00 

           УКУПНО:  411.159,31 23.870,45 
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.Члан 2. 

Одобрена средства за мјеру из члана 1. износе  

39.870,45 КМ од укупно предвиђених 60.000,00 КМ.   

Остатак средстава утрошен је складу са чланом 5. 

Програма обезбјеђења и кориштења новчаних 

средстава за подстицаје развоја пољопривреде у току 

2021. године и то: 23.008,00 КМ за суфинансирање 

набавке пластеника за 20 учесника пројекта додјеле 

пластеника са додатном опремом путем 

суфинансирања на подручју општине Србац и 

1.250,00 КМ за потребе ажурирања катастарског 

стања земљишта у власништву Републике Српске на 

подручју општине Србац предвиђеног за давање у 

закуп пољопривредним произвођачима, док је 

субвенција произвођачима боровнице реализована 

преко Кластера "ГЛС" и АПЦУ (Јединица за 

координацију пословних пројеката) и општине Србац 

у износу до 5.000,00 КМ. 

   

Члан 3. 

 

Средства из члана 1. ове Одлуке исплатиће се из 

буџета општине Србац за 2021. годину са буџетске 

позицијe 416 100 – „Средства за пољопривредне 

произвођаче“. 

 

Приједлог је да се ова средства повећају са 60.000,00 

КМ на 70.000,00 КМ наредним ребалансом буџета 

општине Србац за 2021.годину. 

 

Члан 4. 

 

За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник 

општине и Одјељење за финансије општине Србац. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-207/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 30. став 2, члана 39.став 2. и члана 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи                             

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

36/19 и 61/21), члана  12. став 5, члана 37. став 2. и 

члана 90. Статута општине Србац ( „Службени 

гласник Републике Српске“,бр. 5/17 и  8/17 ) и чл. 2. и 

11. Одлуке о поступку за додјелу и престанак статуса 

удружења од јавног интереса за општину Србац 

(„Службени гласник општине Србац“,број: 7/21), 

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

26.11.2021. године је донијела  

 

О Д Л У К У  

о утврђивању статуса удружења од јавног 

интереса за општину Србац  

 

I 

Утврђује се статус удружења од јавног интереса за 

општину Србац сљедећим удружењима: 

1) Удружење родитеља и дјеце са посебним 

потребама „Извор“ Србац, 

2) Општинска организација слијепих и слабовидих 

Србац, 

3) Удружење пензионера општине Србац, 

4) Борачка организација општине Србац, 

5) Општинска организација породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила Републике 

Српске Србац, 

6) Удружење ратних војних инвалида општине 

Србац, 

7) Удружење грађана „ Ц.Е.З.А.Р“ Србац, 

8) Удружење „СУБНОР“ Србац, 

9) Удружење жена Србац, 

10) Српско просвјетно и културно друштво „Прос-

вјета“ ОО Србац, 

11)  НВО „Миленијум“ Србац. 

 

II 

Суфинансирање рада удружења из тачке I ове одлуке 

вршиће се из Буџета општине Србац у складу са 

могућностима буџета и активностима предвиђеним 

програмом рада удружења.  

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“ 

 

Број: 01-022-208/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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, 36/19 и 61/21), 

члана 37. став (2) тачка 9. Статута општине Србац 

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

8/17), а у вези са реализацијом Акционог плана Владе 

Републике Српске за осигурање одрживости 

здравственог система Републике Српске (Закључак 

Владе РС број 04/1-012-2-823/19 од 28.03.2019.го-

дине) и Закључком Владе Републике Српске број 

04/1-012-2-3079/21 од 21.10.2021.године, Скупштина 
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општине Србац на сједници одржаној дана 

26.11.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о укључивању у трезорски систем пословања ЈЗУ 

„Дом здравља“ Србац  

 

I 

 

Овом Одлуком ЈЗУ „Дом здравља“ Србац у општини 

Србац укључује се у трезорски систем пословања и 

стиче статус буџетског корисника у смислу праћења 

намјенског коришћења одобрених буџетских сре-

дстава, те припреме и објављивања одговарајућих 

извјештаја и вођења регистра буџетског корисника. 

 

II 

 

ЈЗУ „Дом здравља“ Србац укључује се у трезорски 

систем пословања почев од 1. јануара 2022. године. 

Са овим датумом ЈЗУ „Дом здравља“ Србац престаје 

да постоји као индивидуална пословна цјелина и 

постаје дио јединственог трезорског система 

Републике Српске. 

 

III 

 

Одјељење за финансије општине Србац дужно је да 

заједно са надлежним министарствима и одго-

варајућом службом ЈЗУ „Дома здравља“ Србац 

примјени одговарајуће оперативне процедуре и 

праксе прописане за трезорски систем пословања. 

 

Припремне активности у смислу претходног става, а 

којима се обезбјеђује трезорски систем пословања 

ове здравствене установе, подразумијевају прила-

гођавање интерних аката, процедура и идентифи-

ковње праксе, техничке припреме (отварање рачуна 

посебних намјена у оквиру јединственог рачуна 

трезора, обавјештавање о гашењу претходног рачуна, 

итд.), обуке за трезорско пословање, усвајање нове 

праксе планирања и јавних набавки и генералну 

примјену прописа о трезорском пословању. 

 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“, а о њеном извршењу стараће се Начелник 

општине. 

 

Број: 01-022-209/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, с.р. 

_____________________________________________  
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На основу члана 2, тачка в. и члана 40. Закона о 

буџетском систему Републике Српске   („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 10. става 2. 

Правилника о критеријумима за стицање статуса 

буџетског корисника („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 116/13)  и члана 63. и  91. Статута 

општине Србац  (Службени гласник општине Србац“, 

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

сједници одржаној дана 26.11.2021. донијела  

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о успостављању регистра 

буџетских корисника општине Србац 

 

Члан 1. 

У Одлуци о успостављању регистра буџетских 

корисника општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“ број: 7/18),  у  Регистар буџетских 

корисника општине Србац додаје се  “буџетски 

корисник Јавна здравствена установа „Дом здравља“ 

Србац“. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог од дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-210/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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, 36/19 и 61/21), члана 

50. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 

84/19), члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. Статута 

Општине Србац („Службени гласник Општине 

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

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.11.2021. године, донијела је     

 

О Д Л У К У 

о доношењу Регулационог плана проширење 

Индустријске зоне у Ситнешима 
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Члан 1. 

Доноси се Регулациони план проширење Индус-

тријске зоне у Ситнешима. 

 

Границе простора који је обухваћен Регулационим 

планом одређене су у графичком дијелу елабората 

Плана. 

Члан 2. 

Елаборат Регулационог плана састоји се од општог, 

текстуалног и графичког дијела. 

 

Општа документација: 

 

1. Рјешење о регистрацији „Добојинвест“ АД Добој, 

2. Лиценца „Добојинвест“ АД Добој за израду 

просторно-планске документације, 

3. Лиценца учесника у изради Плана. 

 

Текстуални дио садржи: 

 

1.0. Уводни дио и правни основ, 

2.0. Просторна организација, 

3.0. Инфраструктура (нивелациона и регулациона 

рјешења), 

3.1. Саобраћај и нивелација, 

3.2. Електроенергетика и телекомуникације, 

3.3. Хидро и канализациона инфраструктура, 

3.4. Топлификација, 

4.0. Комунална инфраструктура са условима 

прикључења (у мјери довољној да буду основ за 

издавање локацијских услова), 

5.0. Остале јавне површине и простори, 

6.0. Смјернице за остваривање и реализацију 

пројекта. 

 

Графички дио садржи: 

 

1. Постојеће стање и изводи из важеће просторно-

планске документације: 

1.1. Ажурна геодетска подлога,  Р = 1:1000 

1.2. Извод из катастра – парцелација, Р = 1:1000 

1.3. Карта намјене површина,   Р = 1:1000 

1.4. Карта власништва над земљиштем  

и објектима,    Р = 1:1000 

 

2. Планирано рјешење: 

 

 2.1. План организације простора: намјена површина и 

објеката, размјештај објеката, хоризонтални и 

вертикални габарити,   Р = 1:1000 

 2.2. План саобраћаја – интерне саобраћајнице и 

прикључак на пут,   Р = 1:1000 

2.3. План регулационих и грађевинских 

 линија,     Р = 1:1000 

2.4. План зелених површина,  Р = 1:1000 

Члан 3. 

Елаборат  Регулационог плана, израђен од стране АД 

„ДОБОЈИНВЕСТ“ Добој, у мјесецу августу 2021. 

године, прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Регулациони план се излаже на стални јавни увид код 

општинског органа надлежног за послове просторног 

уређења. 

Члан 5. 

О провођењу ове Одлуке стараће се одјељење из 

члана 4. ове Одлуке 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 

раније донесени просторно плански документи 

спроведбеног карактера, у дијелу у којем нису у 

сагласности са Регулационим планом. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац". 

 

Број: 01-022-211/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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 97/1, 36/19 и 61/21), чланa 7. 

став 3. Закона о социјалном становању Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

54/19), тачке 7. Одлуке о фонду стамбених јединица 

социјалног становања општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 9/20 и 4/21), 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 

09.11.2021. године, Скупштина општине Србац на 

сједници одржаној дана 26.11.2021. године, донијела 

је 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке o фонду стамбених јединица 

социјалног становања општине Србац 
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I 

 

У Одлуци o фонду стамбених јединица социјалног 

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

09.06.2020. године и број 01-022-99/21 од 13.04.2021. 

године („Службени гласник општине Србац“, број 

9/20 и 4/21) у тачки IV став 1. алинеја „стан у Српцу, 

у Улици Здравка Челара број 21, приземље, стан број 

1, по структури двособан, површине 60,82 m2“, 

брише се. 

II 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-212/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 59. став 2. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

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

58/19), члана 12. Правилника о поступку давања у 

закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 39. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. и 90. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

сагласности Министарства пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Српске, број: 12.03.5-330-

3166/21 од 23.11.2021. године, Скупштина општине 

Србац, на сједници одржаној дана 26.11.2021. године, 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ 

ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА У 

СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СРБАЦ ПУТЕМ 

ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА бр: 01-022-

178/21 од 28.09.2021. године, објављене у Сл. 

гласнику општине Србац број: 9/21   

 

I 

 

Тачка I мијења се и гласи: 

 

Овом Одлуком  о измјени одлуке бр: 01-022-178/21 

од 28.09.2021. године расписује се јавни оглас за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Срспке (у даљем тексту: Републике) на 

подручју општине Србац путем прибављања писаних 

понуда.  

 

Пољопривредно земљиште у својини Републике које 

се даје у закуп налази се на подручју општине Србац 

у сљедећим катастарским општинама: Ситнеши 

118,4255 ha, Лепеница Доња 60,9146 ha, Срђевићи 

22,7854 ha и Брезовљани 10,9420 ha, укупне 

површине 213,0675 ha, од чега је цјелокупна 

површина пољопривредног земљишта обрадива.  

 

Тачка II мијења се и гласи: 

 

II 
Пољопривредно земљиште из члана 1. ове Одлуке 

даје се у закуп путем прибављања писаних понуда 

системом катастарских честица или блок парцела за 

сљедеће намјене: 

 

1. Пољопривредно земљиште за сточарску 

производњу, укупне површине 116,7521 ha, 

2. Пољопривредно земљиште за ратарску 

производњу, укупне површине 84,1684 ha, 

3. Пољопривредно земљиште за воћарску 

производњу, укупне површине 12,1470 ha 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-213/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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, 36/19 и 61/21), члана 

356. став 2. Закона о стварним правима („Службени 

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

60/15, 107/19 и 1/21), члана 4. став 1. и 2. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СР БиХ“, 

број 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92 и 13/94), 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 
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општине Србац на сједници одржаној дана 

26.11.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 о утврђивању губитка својства добра у општој 

употреби у К.О. Ситнеши 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се да je својство добра у општој употреби по 

катастарском операту изгубилa следећa непокретност: 

 

-к.ч.н.бр. 2583/2, некатегорисани пут, површине 528 

m2, уписана у ПЛ 87, К.О. Ситнеши, посјед Општина 

Србац са 1/1 дијела, док стање уписа у земљишној 

књизи остаје непромијењено.  

 

Члан 2. 

 

По ступању на снагу ова Одлука ће се по захтјеву 

Општине Србац провести у јавној евиденцији о 

непокретностима уз брисање уписа земљишта као 

добра у општој употреби –некатегорисани пут. 

                                                                 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-214/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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, 36/19 и 61/21), 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 

26.11.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању у закуп канцеларије у објекту Дјечијег 

вртића „Наша радост“ у Улици 11. новембар у 

Српцу, Општинском одбору Српске демократске 

странке, Србац 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац даје у 

закуп Општинском одбору Српске демократске 

странке, Србац, канцеларију површине 40,00 m2, 

смјештену у објекту Дјечијег вртића „Наша радост“ у 

Улици 11. новембар у Српцу, на временски период од 

три мјесеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

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 Српске демократске странке, Србац, 

закључи уговор о закупу канцеларије из члана 1. 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-215/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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, 36/19 и 61/21), 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 

26.11.2021. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о давању у закуп канцеларије на првом спрату 

зграде „Ватрогасни дом“ Србац Удружењу 

ветерана одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1995 

општине Србац 
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Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац даје у 

закуп Удружењу ветерана одбрамбено-отаџбинског 

рата 1991-1995 општине Србац канцеларију 

површине 20 m2, смјештену на првом спрату зграде 

„Ватрогасни дом“ Србац, у Улици „11. Новембар“, 

број 34, Србац, на парцели означеној као к.ч.н.бр. 

695/2, ПЛ 131, К.О. Србац Мјесто, а што по 

земљишној књизи одговара к.ч.ст.бр. 80/2, К.О. 

Србац, посјед и власништво 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 Удружењем 

ветерана одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1995 

општине Србац закључи уговор о закупу канцеларије 

из члана 1. Одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-216/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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, 36/19 и 61/21), 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 

26.11.2021. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о давању у закуп канцеларије на првом спрату 

зграде „Ватрогасни дом“ Србац удружењу 

Уједињени равногорски покрет отаџбине српске, 

Општински одбор „Мотајица“ Србац 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац даје у 

закуп удружењу Уједињени равногорски покрет 

отаџбине српске, Општински одбор „Мотајица“ 

Србац, канцеларију површине 20 m2, смјештену на 

другом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац, у 

Улици „11. Новембар“, број 34, Србац, на парцели 

означеној као к.ч.н.бр. 695/2, ПЛ 131, К.О. Србац 

Мјесто, а што по земљишној књизи одговара 

к.ч.ст.бр. 80/2, К.О. Србац, посјед и власништво 

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 удружењем 

Уједињени равногорски покрет отаџбине српске, 

Општински одбор „Мотајица“ Србац закључи уговор 

о закупу канцеларије из члана 1. Одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-217/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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 97/16,36/19 и 61/21), и члана 

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

општине Србац“, број 5/17 и 8/17), члана 75. и 147. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), члана 3. став (1) Правилника о условима и 

начину отуђења непокретности у својини општине 

Србац у циљу реализације инвестиционих пројеката 

од посебног значаја за локални економски развој 

(,,Службени гласник општине Србац“ број 10/17 и 

9/21) Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 26.11.2021. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за учешће на раду у изради 

одлуке којом се прописује начин, услови и 

поступак утврђивања услова за избор корисника 

пројекта „Зграда за младе брачне парове у Српцу“ 

 

I   У комисију за учешће на раду у изради Одлуке 

којом се прописује начин, услови и поступак 
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утврђивања услова за избор корисника пројекта 

„Зграда за младе брачне парове у Српце“ именују се: 

 

1) Владимир Гужвић, замјеник начелника општине, 

2) Марко Михољчић, начелник одјељења за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности, 

3) Дарио Кресојевић, начелник одјељења за прос-

торно уређење и стамбено комуналне дјелатности, 

4) Милош Будић, предсједник Скупштине општине, 

5) Славица Дабић, потпредсједник Скупштине 

општине, 

6) Срђан Бркић, секретар Скупштине општине, 

7) Лазар Дабић, представник ОО СНСД-а Србац, 

8) Срђан Гојковић, представник ОО УС-е Србац, 

9) Саша Шарић, представник ОО НДП-а Србац, 

10) Данијела Божић Новковић, представник ОО ДНС-

а Србац, 

11) Душанка Игњатић, представник ОО ПДП-а 

Србац, 

12) Желимир Урић, представник ОО СДС-а Србац. 

 

II    Задатак комисије је да размотри и проучи начин, 

услове и поступак утврђивања услова за избор 

корисника пројекта „Зграда за младе брачне парове у 

Српцу“ те својим радом да писмене препоруке у 

поступку израде наведене одлуке заједно са ресорним 

Одјељењем Општинске управе општине Србац. 

 

III Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-111-270/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби ("Службени гласник Републике Српске", број 

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

члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 37. став 1. тачка 34. и члана 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.11.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Дијане Миланковић дужности 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

Дјечији вртић "Наша радост" Србац 

 

1. Дијана Миланковић, дипломирани васпитач 

предшколске дјеце – 180 ECTS из Српца, разрјешава 

се дужности вршиоца дужности  директора Јавне 

установе Дјечији вртић "Наша радост" Србац, са 

26.11.2021. године. 

 

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 

 

Дијана Миланковић из Српца, именована је за 

вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији 

вртић "Наша радост" Србац, Рјешењем Скупштине 

општине Србац број: 01-111-235/21 од 28.9.2021. 

године ("Службени гласник општине Србац", број: 

9/21) до именовања у поступку јавне конкуренције.  

 

Како период на који је именована на дужност 

вршиоца дужности истиче 29.11.2021. године, 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 26.11.2021. године утврдила приједлог 

Рјешења о разрјешењу дужности вршиоца дужности 

директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Србац. 

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

Број: 01-111-271/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

18. став 2.  и 3а. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 37. став 1. тачка 34. и члана 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.11.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе Дјечији вртић "Наша радост" Србац 

 

1. Богдана Михољчић, дипломирани васпитач 

предшколске дјеце – 180 ECTS из Српца, именује се 

за вршиоца дужности  директора Јавне установе 
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Дјечији вртић "Наша радост" Србац, са 26.11.2021. 

године, на период до 60 дана, до именовања 

директора у поступку јавне конкуренције.  

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дијана Миланковић из Српца, именована је за 

вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији 

вртић "Наша радост" Србац, Рјешењем Скупштине 

општине Србац број: 01-111-235/21 од 28.9.2021. 

године ("Службени гласник општине Србац", број: 

9/21), на период до 60 дана, односно окончања 

поступка јавне конкуренције. 

 

Како поступак јавне конкуренције није окончан, а 

имајући у виду да период именовања  вршиоца 

дужности директора истиче 29.11.2021. године, 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној дана 26.11.2021.  године утврдила приједлог 

Рјешења о именовању вршиоца дужности  директора 

Јавне установе Дјечији вртић "Наша радост" Србац, 

на период до 60 дана, до именовања директора у 

поступку јавне конкуренције, те се предлаже 

доношење рјешења.  

 

Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-272/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, 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, 36/19 и 61/21), члана 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

одржаној дана 26.11.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извода из записника са осме сједнице 

Скупштине општине Србац 

 

Усваја се Извод из записника са осме сједнице 

Скупштине општине Србац. 

 

Број: 01-022-200/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

311 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

одржаној дана 26.11.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о упису ученика у прве 

разреде основних и средњих школа у школској 

2021/2022. години 

 

Усваја се Извјештај о упису ученика у прве разреде 

основних и средњих школа у школској 2021/2022. 

години. 

 

Број: 01-022-203/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, с.р. 

_____________________________________________  

 

312 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

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

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.11.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању  Извјештаја о успјеху и владању 

ученика на крају другог полугодишта школске  

2020/2021. године 

 

Усваја се Извјештај о успјеху и владању ученика на 

крају другог полугодишта школске  2020/2021. 

године. 

Број: 01-022-204/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, с.р. 

_____________________________________________  
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313 

 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

одржаној дана 26.11.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК  

о усвајању Информације о реализацији Програма 

додјеле субвенција пословним субјектима 

погођеним кризом изазваном вирусом 

корона (COVID 19) на подручју општине Србац за 

2020. годину 

 

Усваја се Информацијa о реализацији Програма 

додјеле субвенција пословним субјектима погођеним 

кризом изазваном вирусом корона (COVID 19) на 

подручју општине Србац за 2020. годину. 

 

Број: 01-022-205/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, с.р. 

_____________________________________________  

 

314 

 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

одржаној дана 26.11.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању сагласности на Програм рада Јавне 

установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Србац за 2021/2022. годину 

 

Даје се сагласност на Програм рада Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за  2021/2022. 

годину. 

 

Број: 01-022-206/21 

Датум: 26.11.2021. године 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Славица Дабић, с.р. 

_____________________________________________  

 

 

 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

200 

 

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: 103-

1/21 од 16.11.2021. 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 

16.11.2021. до 01.12.2021.године забрањују се: 

 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,  

2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 

јавном мјесту у групама већим од 70 лица, 

     

2. У периоду од 16.11.2021. до 01.12.2021. године 

ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 

24:00 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. Изузетно од тачке 2. подтачке 1) ове Наредбе од 

16.11.2021. до 01.12.2021.године, у периоду од 06:00 

до 02:00 часова наредног дана, дозвољава се рад 

ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 
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4. Од 16.11.2021. до 01.12.2021. године у периоду  од 

24,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити 

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

5. Од 16.11.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 

часова наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 

1) ове Наредбе дозвољавају се  

 

1) такмичарске активности спортских организација и 

спортиста уз присуство публике и уз строго 

прифржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“ 

 

2) организација културних и традиционалних 

манифестација и фестивала на отвореном уз строго 

придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

6. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се 

уз пуну одговорност организатора за строго 

спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

7. 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. 

 

8. Изузетно од тачке 7. 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 рекреа-

тивну активност у оквиру спортских објеката. 

 

9. 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. 

 

10. 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 7. ове Наредбе 

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

 

11. 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) одреде једно или више лица за спровођење епи-

демиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

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, 

 

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом и кориснику. 
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16. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Одјељење за 

инспекцијске послове општине Србац путем надле-

жних инспектора и Комунална полиција у саставу 

овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске послове ће 

о извршеном надзору благовремено обавјештавати 

Начелника Општине у функцији Комаданта општин-

ског штаба за ванредне ситуације. 

 

17. 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). 

 

18. 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 обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона 

(COVID-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 24/20). 

 

19. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-192/21 од 01.11.2021. године.  

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине    

Србац.“ 

 

Број: 02-022-196/21 

Датум:  16.11.2021. 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: 102-

1/21 од 01.11.2021. 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 

01.11.2021. до 15.11.2021.године забрањују се: 

 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,  

2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 

јавном мјесту у групама већим од 70 лица, 

     

2. У периоду од 01.11.2021. до 15.11.2021. године 

ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 

24:00 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. Изузетно од тачке 2. подтачке 1) ове Наредбе од 

01.11.2021. до 15.11.2021.године, у периоду од 06:00 

до 02:00 часова наредног дана, дозвољава се рад 

ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

 

4. Од 01.11.2021. до 15.11.2021. године у периоду  од 

24,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити 

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

5. Од 01.11.2021. до 15.11.2021. године у периоду од 

06:00 до 03:00 часова наредног дана, а изузетно од 

тачке 1. подтачке 1) ове Наредбе дозвољавају се  

 

1) организација културних и традиционалних 

манифестација и фестивала на отвореном уз строго 

придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

2)одржавање такмичарских активности спортских 

организација и спортиста уз присуство публике и уз 

строго придржавање горе наведених мјера. 

 

6. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се 

уз пуну одговорност организатора за строго 
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спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

7. 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. 

 

8. Изузетно од тачке 7. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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 7. ове Наредбе 

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

11. 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) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

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, 

 

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локалне самоуправе уз    обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом и кориснику. 

 

16. 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. 

 

17. 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). 

 

18. 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 обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона 



26.11.2021.                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 10                               16  

 

 

 

 

(COVID-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 24/20). 

 

19. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-188/21 од 12.10.2021. године.  

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број:  02-022-192/21 

Датум:  01.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

202 

 

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: 100-

1/21 од 11.10.2021. 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 

12.10.2021. до 01.11.2021.године забрањују се: 

 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,  

2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 

јавном мјесту у групама већим од 70 лица, 

     

2. У периоду од 12.10.2021. до 01.11.2021. године 

ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 

24:00 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. Изузетно од тачке 2. подтачке 1) ове Наредбе од 

12.10.2021. до 01.11.2021.године, у периоду од 06:00 

до 02:00 часова наредног дана, дозвољава се рад 

ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

 

4. Од 12.10.2021. до 01.11.2021. године у периоду  од 

24,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити 

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

5. Од 12.10.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 

часова наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 

1) ове Наредбе дозвољавају се  

 

1)такмичарске активности спортских организација и 

спортиста уз присуство публике и уз строго 

поштовање прописаних мјера, 

 

2)организација културних манифестација и фестивала 

на отвореном уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

 

6. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се 

уз пуну одговорност организатора за строго 

спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

7. 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. 

 

8. Изузетно од тачке 7. 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. 

 

9. 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 
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здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

10. 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 3. ове Наредбе 

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

11. 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) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

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, 

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом и кориснику. 

 

16. 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. 

 

17. 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). 

 

18. 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 обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона 

(COVID-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 24/20). 

 

19. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-186/21 од 28.09.2021. године.  

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број:   02-022-188/21 

Датум:  12.10.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 59. став 1. тачка 12. и члана 82. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ брoj: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

19. став 1. тачка 4. Закона о систему јавних служби 

("Службени гласник Републике Српске" број: 68/07, 
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109/12 и 44/16) и члана 63. став 1. тачка 13. и члана 

91. Статута општине Србац („Службени гласник 

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

захтјеву ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац,  

Начелник општине Србац, доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Измјену Колективног 

уговора за запослене у   

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност на Измјену Колективног уговора 

за запослене у  ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Србац. 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

О б р а з л о ж е њ е : 

 

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац, дана 

23.03.2020. године, обратила се захтјевом за давање 

сагласности на Измјену Колективног уговора за 

запослене у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“. 

 

Синдикална организација ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ на сједници одржаној 11.03.2020. године, 

усвојила је Измјену Колективног уговора за 

запослене у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац у 

вези измјене цијене рада. 

 

Имајући у виду испуњење услова за горе наведено, те 

у складу са одредбама члана 19. став 1. тачка 4. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

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

члана 59. став 1. тачка 12. и члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ брoj: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 63. став 1. 

тачка 13. и члана 91. Статута општине Србац 

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

8/17), одлучено је као у диспозитиву. 

 

Број: 02-018-34-1/20 

Датум: 18.6.2021. 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, 61/21 ),   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 „Изградње 

Друштвеног дома (Дома културе) у Мјесној 

заједници  Разбој Љевчански - фаза II „ понуђачу - 

Занатство, трговина и услуге „КВОЧКА 

КЕРАМИКА„ Ненад Квочка с.п. Бања Лука 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор о извођењу радова 

„Изградње Друштвеног дома (Дома културе) у 

Мјесној заједници  Разбој Љевчански - фаза II„  

понуђачу - Занатство, трговина и услуге „КВОЧКА 

КЕРАМИКА„ Ненад Квочка с.п. Бања Лука. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је у општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 160/20 

и проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

ским актима  и Правилником о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„   бр. 3/15 ). 

 

II Уговор вриједности  39.656,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ односно у укупном износу од     

46.397,52  КМ, у који износ је урачунат ПДВ,  а чији 

су  елементи  утврђени током вођења предметног 

поступка јавне набавке, закључиће се  у роковима 

утврђеним  Законом о јавним набавкама. 

 

III Уколико понуђач којем је додјељен Уговор из 

било којег разлога утврђеног чланом 72. Закона о   

јавним набавкама БиХ одбије да закључи понуђени 

Уговор, Уговор ће се додјелити понуђачу чија је 

понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде 

најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу 

Уговора. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 03.09.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне донио Одлуку бр. 02-404-160/21 

о покретању поступка јавне набавке радова 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда са 

кориштењем е-аукције) – „Изградња Друштвеног 
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дома (Дома културе) у Мјесној заједници  Разбој 

Љевчански - фаза II „. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-52-3-34/21  за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 10.09.2021. 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, 4/21, 

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана   јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021.  године,  

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

Србац за период до 31.12.2021. године, бр.  02-404-

140/21 од 16.07.2021. године,  Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине  Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-163/21 од 

06.09.2021. године) ( редни број:78ђ). 

 

ЈРЈН: 45211350-7 - Грађевински радови на 

вишенамјенским зградама 

 

Процјењена вриједност набавке износи 42.735,04  

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. 02-404-160-1/21 од 

10.09.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 24.09.2021. године до 9,00 часова) 

извршила је Комисија за јавне набавке  (именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-222/21 од 

22.09.2021. године) дана 24.09.2021. године у 9,05 

часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 14. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су  четири понуде . 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављених  понуда следећи: 

 

1. Друштво за производњу , трговину и услуге „ 

КУЛА МОНТ „ д.о.о. Зеница 

 

Понуда бр. 104/2021  достављена дана 20.09.2021. 

године, у 10,30 часова  

Цијена : 59.955,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 70.147,35 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

2. Занатство, трговина и услуге „КВОЧКА 

КЕРАМИКА„ Ненад Квочка с.п. Бања Лука 

 

Понуда бр. 1-58/21  достављена дана 21.09.2021. 

године, у 9,30 часова  

 

Цијена : 42.706,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 49.966,02 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

3. Друштво за промет и услуге „ БРАЋА КАРИЋ 

„Зеница д.о.о. 

 

Понуда бр. 121/21  достављена дана 22.09.2021. 

године, у 9,10 часова  

 

Цијена : 42.735,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 49.999,95 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

4. Предузеће за грађевину, услуге и промет „ АСТРА 

ПЛАН „ д.о.о. Брчко Дистрикт 

 

Понуда бр. 09-09/21  достављена дана 23.09.2021. 

године, у 8,55 часова  

 

Цијена : 46.081,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 53.914,77 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

једногласно констатовала да у понуди  Друштва за 

промет и услуге „БРАЋА КАРИЋ„ Зеница 

д.о.о.постоји  рачунска грешка те је у складу са  

чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске 

документације и понуда („Службени гласник БиХ„ 

бр. 90/14, 20/15) извршила  исправку исте. Након 

пријема сагласности понуђача - Друштва за промет и 

услуге „БРАЋА КАРИЋ„ Зеница д.о.о. на 

исправљене рачунске грешке, Комисија је  

приступила анализи техничког дијела достављених 

понуда односно анализи достављене документације 

те је једногласно констатовала да су све понуде 

прихватљиве као  технички задовољавајуће. 

 

Комисија је с обзиром на утврђени критериј додјеле 

уговора:„ Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде „  утврдила следећу ранг листу понуђача:   

 

1. Занатство, трговина и услуге „КВОЧКА 

КЕРАМИКА„ Ненад Квочка с.п. Бања Лука 

(42.706,00  КМ, у који износ није урачунат ПДВ) 
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2. Друштво за промет и услуге „БРАЋА 

КАРИЋ„Зеница д.о.о. (42.735,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ) 

 

3. Предузеће за грађевину, услуге и промет „ АСТРА 

ПЛАН „ д.о.о. Брчко  Дистрикт (46.081,00  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ) 

 

4. Друштво за производњу, трговину и услуге „КУЛА 

МОНТ„ д.о.о. Зеница (59.955,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ) 

 

„ Е-аукција „ је одржана дана 11.10.2021. године са 

временом трајања  од  9,00-9,42 часова. 

 

Након увида у Извјештај о току и завршетку „е-

аукције „Комисија је у складу са  критеријем  додјеле 

уговора:„  Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде“  утврдила ранг листу понуђача на следећи 

начин: 

 

1. Занатство, трговина и услуге „КВОЧКА 

КЕРАМИКА„ Ненад Квочка с.п. Бања Лука 

(39.656,00  КМ, у који износ није урачунат ПДВ ) 

 

2. Друштво за промет и услуге „БРАЋА КАРИЋ„ 

Зеница д.о.о. (39.699,30  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ) 

 

3. Предузеће за грађевину, услуге и промет „ АСТРА 

ПЛАН „ д.о.о. Брчко  Дистрикт (46.081,00  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ) 

 

4. Друштво за производњу, трговину и услуге „КУЛА 

МОНТ„ д.о.о. Зеница (59.955,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ ) 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда понуђача - 

Занатство, трговина и услуге „КВОЧКА КЕРАМИ-

КА„ Ненад Квочка с.п. Бања Лука, технички задо-

вољавајућа, да је након завршене „е-аукције„ 

најповољнија понуда достављена у предметном 

поступку јавне набавке  ( узимајући у обзир критериј 

за додјелу Уговора) и да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност набавке Комисија је 

једногласно дала препоруку Начелнику општине да  у 

поступку јавне набавке радова „Изградња 

Друштвеног дома (Дома културе) у Мјесној заједници  

Разбој Љевчански - фаза II „прихвати понуду 

понуђача - Занатство, трговина и услуге „КВОЧКА 

КЕРАМИКА „ Ненад Квочка с.п. Бања Лука, односно 

да донесе Одлуку о додјели Уговора о извођењу 

предметних радова  вриједности од  39.656,00  КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ односно у укупном 

износу од 46.397,52  КМ, у који износ је урачунат 

ПДВ, наведеном понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

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- 160-2/21 

Датум: 12.10.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 
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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, 61/21 ), 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 Одјељења за општу управу за измјене и допуне Плана бр. 03-404-179/21 од 28.10.2021. године, 

приједлога Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности за допуне  Плана  бр. 05-404-174 /21 

од 29.09.2021. године, бр. 05-404-184 /21 од 18.10.2021. године, бр. 05-404-186/21 од 29.10.2021. године и бр. 05-

404-187/21 од 02.11.2021. године, приједлога Територијалне ватрогасне јединице за измјену Плана бр. 56/21 од 

15.10.2021. године, Начелник општине Србац, дана  03.11.2021. 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, 4/21, 7/21, 9/21)  ( у даљем тексту: План јавних набавки ), у Одјељку III ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, 

послије ставке бр. 26. додаје се нова ставка бр. 26а.  и гласи: 
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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 

ОРГАНИ-

ЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИ-

ЦЕ ЗА ЈАВ-

НУ НАБА-

ВКУ 

26а. 

Услу-

ге 

Додатне услуге по 

Уговору  бр. 02-404-

37/21 о обављању 

услуга “Изнајмљивања 

мрежних мултифун-

кционалних уређаја за 

штампање и одржава-

ња принтер/копир / 

скенер / факс уређаја, 

са инсталирањем софт-

вера за мониторинг“ за 

потребе општинске уп-

раве општине Србац за 

период до 31.12.2021. 

године“ закљученог 

дана 17.03.2021. годи-

не између „ АЛФ-ОМ „ 

д.о.о. Бања Лука и 

општине Србац 

2.130,00 КМ 

412300 

(расходи за 

режијски 

материјал ) 

Буџет општине Србац 

за 2021. Годину и то: 

1.538,00 КМ  (без 

ПДВ-а) – средства 

обезбјеђена Закључком 

Начелника општине 

бр. 02-401-39/21 од 

26.10.2021. године + 

592,00 КМ (без ПДВ-а) 

– средстава прераспо-

ређена са ставке бр. 29. 

из Плана јавних 

набавки  ) 

Новембар  

2021. године 

Преговарачки 

поступак без 

објављивања 

обавјештења о 

набавци 

Душко 

Митрић/ 

Борислав 

Лакић 

 
 

НАПОМЕНА: Набавка се предлаже обзиром да је приликом процјене вриједности основног уговора – Уговора бр. 

02-404-37/21 о обављању  услуга изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавања 

принтер/копир / скенер / факс уређаја, са инсталирањем софтвера за мониторинг  за потребе општинске управе 

општине Србац за период до 31.12.2021. године закљученог дана 17.03.2021. године између Привредног друштва 

„АЛФ-ОМ „ д.о.о. Бања Лука и општине Србац процјена рађена на бази обима услуга из 2020. године , када је због 

пандемије узроковане корона вирусом обим посла општинске управе био смањен те ће наведени основни уговор 

бити реализован прије истека периода 31.12.2021. године. Из тих разлога  потребно је обезбједити обављање 

додатних услуга по основном уговору у складу са чланом 23. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама како би се 

омогућио несметан рад општинске управе до краја текуће године.Додатна средства су обезбјеђена закључком 

Начелника општине бр. 02-401-39/21 од 26.10.2021. године и прерасподјелом средстава са ставке бр. 29. ( набавка 

службених униформи за службенике општинске управе ) Из Плана јавних набавки која до данашњег дана није 

реализована 

Члан 2. 

 

У Плану јавних набавки општине Србац, у Одјељку III ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, у ставци број 

28.(Обрасци за потребе матичних канцеларија општинске управе ) број „ 3.418,80 „ (процјењена вриједност 

набавке)  мијења се и гласи: „ 8.547,01 „. 

 

НАПОМЕНА: Закључком Начелника општине бр. 02-401-39/21 од 26.10.2021. године одобрена је реалокација 

средстава у буџету општине Србац за 2021. годину, те су на тај начин обезбјеђена додатна средства за реализацију 

предметне набавке. 

Члан 3. 

 

У Плану јавних набавки општине Србац, у Одјељку III ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, у ставци број 29.( 

Набавка службених униформи за службенике општинске управе) број „ 2.136,70 „ ( процјењена вриједност набавке)  

мијења се и гласи : „ 1.544,70 „.Процјењена вриједност се мијења због прерасподјеле средстава на ставку број 26а. 

из Плана јавних набавки. 

Члан 4. 

 

У Плану јавних набавки општине Србац, у Одјељку III ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ставка бр. 37. мијења се 

и гласи: 
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ВР-

СТА 

НА-

БА-

ВКЕ 

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   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗА-

ЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

37. 

Радо-

ви 

Грађевински 

радови на спомен 

обиљежјима на 

подручју општине 

Србац 

8.974,30 КМ 
  

Октобар/ 

Децембар 

 2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 

достављање понуда 

Душко Митрић/ 

Боривоје 

Врсајковић 

- 

Лот бр. 1 – 

Изградња спомен 

обиљежја 

погинулим 

борцима из 

одбрамбено-

отаџбинског рата у 

Мјесној заједници 

Кобаш 

4.700,80 КМ 

416100 

( реновирање 

и одржавање 

спомен 

обиљежја ) 

2.991,40 КМ ( без 

ПДВ-а) – средства 

Министарства 

рада и борачко 

инвалидске 

заштите по Угово-

ру о додјели сред-

става у општини 

Србац протоколи-

саног под бројем  

02-022-11/20+ 

1.709,40 КМ ( без 

ПДВ-а ) – буџет 

општине Србац за 

2021. годину 

   

- 

Лот бр. 2 – 

Реновирање 

централног  

спомен обиљежја 

погинулим 

борцима из 

одбрамбено-

отаџбинског рата 

(I фаза )  

4.273,50 КМ 

416100 

( реновирање 

и одржавање 

спомен 

обиљежја ) 

Средства Минис-

тарства рада и 

борачко инвалид-

ске заштите по 

Уговору о додјели 

средстава у опш-

тини Србац прото-

колисаног под 

бројем  02-022-

11/20 

 

   

 

Члан 5. 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена вриједност набавки Одјељења за општу управу  мијења се и умјесто 

досадашњих «  75.367,15  КМ « у који износ није урачунат ПДВ, износи « 89.298,26  КМ «, у који износ није 

урачунат ПДВ. 

Члан 6. 

У Плану јавних набавки општине Србац, у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ,   

, у ставци број 76., 76а, 78г . и 78ж.  приједлог врсте поступка мијења се и гласи   : „ Конкурентски захтјев за 

достављање понуда „. 

Члан 7. 

У Плану јавних набавки општине Србац, у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ,   

ставка бр. 78е. мијења се и гласи: 
 

ВРСТ

А 

НАБА

ВКЕ 

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   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИ

ОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

78е. 

Услу-

ге 

Израда стручног 

мишљења,  

урбанистичко-

техничких услова 

и главног пројекта 

за изградњу 

кружне 

раскрснице 

5.850,00 КМ 

511700 

( издаци за 

израду прост. 

планске 

докуме.) 

( средства 

преостала 

након 

реализације 

јавне набавке 

под редним 

бројем 73. из 

Плана јавних 

набавки) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

 

Конкурентски 

захтјев за 

достављање понуда 

Сузана 

Кнежевић, 

Марија Лепир, 

Дарио 

Кресојевић 
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Члан 8. 

 

У Плану јавних набавки општине Србац, у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ,  послије ставке бр. 78ж. додају се нове ставке  78з. , 78и., 78ј. , 78к., 78л., 78љ., 

78м., 78н., 78њ., 78о., 78п., 78р. и 78с. и гласе:  

 

 

 

ВРСТ

А 

НАБА

-ВКЕ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕ-

ЊЕНА 

ВРИЈЕД-

НОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗА-

ЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

78з. 

Услу-

ге 

Зимско одржавње 

градских улица и 

локалних путева 

на подручју 

општине Србац за 

период 15.11.2021. 

године – 

15.04.2022. године 

34.188,03 КМ 

412800 

( расходи зимске 

службе ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину- 20.868,37 

КМ  

+ 

Буџет општине 

Србац за 2022. 

годину- 13.319,66 

КМ 

 

Новембар 

2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 

достављање понуда 

Милорад Лепир, 

Божо Марковић, 

Дарио 

Кресојевић 

78и. 

Радо-

ви 

Извођење 

додатних ( вишка 

и непредвиђених ) 

радова по Уговору 

бр. 02-404-144/21 

о извођењу радова 

„Изградње објекта 

дјечијег вртића – 

фаза I „ 

закљученог дана 

21.07.2021. године  

 између 

Конзорција - 

Друштва са 

ограниченом 

одговорношћу за 

грађевинску 

дјелатност „ 

ГРАТОД „ д.о.о. 

Бања Лука и „ 

ЕЛМОРАД „ 

електромонтажни 

радови, друштво 

са ограниченом 

одговорношћу 

Бања Лука и 

општине Србац 

56.936,63 КМ 

Средства по 

Споразуму о 

финансирању 

пројекта 

донаторским 

средствима у 

оквиру 

механизма  

сарадње по 

Споразуму о 

успостављању 

специјалних 

паралелних 

односа између 

Републике 

Српске и  

Републике 

Србије 

закљученог дана 

13.10.2020. 

године између 

Министарства 

финансија 

Републике 

Српске и 

општине Србац ( 

у општини 

Србац 

протоколисаног 

бод бројем 02-

022-134/20  ). 

Средства по 

Споразуму о 

финансирању 

пројекта 

донаторским 

средствима у 

оквиру 

механизма  

сарадње по 

Споразуму о 

успостављању 

специјалних 

паралелних 

односа између 

Републике Српске 

и  Републике 

Србије 

закљученог дана 

13.10.2020. године 

између 

Министарства 

финансија 

Републике Српске 

и општине Србац ( 

у општини Србац 

протоколисаног 

бод бројем 02-022-

134/20  ). 

 

Новембар 

2021. године  

Преговарачки 

поступак без 

објављивања 

обавјештења о 

набавци 

Дарио 

Кресојевић 

78ј. 

Радо-

ви 

Изградња 

стамбене зграде за 

младе брачне 

парове 

1.282,051,28 

КМ 

511100 

( издаци за 

изградњу зграде 

за младе брачне 

парове ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Веза, закључак 

Начелника 

општине бр. 02-

401-40/21 од 

25.10.2021. године 

Новембар 

2021. године 
Отворени поступак 

Сузана 

Кнежевић, Божо 

Марковић, 

Дарио 

Кресојевић 
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78к. 

Радо-

ви 

Реконструкција и 

модернизација 

локалног пута у 

МЗ Срђевићи (у 

правцу границе са 

општином 

Прњавор) 

102.564,10 

КМ 

 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике 

Срспке за 

финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 

98/21) 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Срспке 

за финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-3141/21 

од 28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 98/21) 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени поступак 

 

 

Дарио 

Кресојевић 

Сузана 

Кнежевић 

Милорад Лепир 

Божо Марковић 

 

78л. 

Радо-

ви 

Реконструкција и 

модернизација 

дијела  паркинг 

простора између 

„Словенске 

зграде“ и 

Првомајске улице 

у Српцу – фаза II 

42.735,04 КМ 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике 

Срспке за 

финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 

98/21) 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Срспке 

за финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-3141/21 

од 28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 98/21) 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени поступак 

 

 

Дарио 

Кресојевић 

Сузана 

Кнежевић 

Милорад Лепир 

Божо Марковић 

 

78љ. 

Радо-

ви 

Реконструкција и 

модернизација 

локалних путева и 

улица у насељу 

„Село Србац“ 

68.376,06 КМ 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике 

Срспке за 

финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 

98/21) 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Срспке 

за финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-3141/21 

од 28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 98/21) 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени поступак 

 

 

Дарио 

Кресојевић 

Сузана 

Кнежевић 

Милорад Лепир 

Божо Марковић 
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78м. 

Радо-

ви 

Реконструкција и 

модернизација 

локалног пута у 

Влакници - 

дионица 

„Магистрални пут 

М.14.1. –  гробље“ 

38.461,43 КМ 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике 

Срспке за 

финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 

98/21) 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Срспке 

за финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-3141/21 

од 28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 98/21) 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени поступак 

 

 

Дарио 

Кресојевић 

Сузана 

Кнежевић 

Милорад Лепир 

Божо Марковић 

 

78н. 

Радо-

ви 

Реконструкција и 

модернизација 

дијела локалног 

пута Гламочани – 

Бајници 

166.666,66 

КМ 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике 

Срспке за 

финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 

98/21) 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Срспке 

за финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-3141/21 

од 28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 98/21) 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени поступак 

 

 

Дарио 

Кресојевић 

Сузана 

Кнежевић 

Милорад Лепир 

Божо Марковић 

 

 

78њ. 

Радо-

ви 

Реконструкција и 

модернизација 

дијела локалног 

пута у насељу 

Дворине 

71.794,87 КМ 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике 

Срспке за 

финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 

98/21) 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Срспке 

за финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-3141/21 

од 28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 98/21) 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени поступак 

 

 

Дарио 

Кресојевић 

Сузана 

Кнежевић 

Милорад Лепир 

Божо Марковић 
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78о. 

Радо-

ви 

Реконструкција и 

модернзација 

паркинг простора 

код Ватрогасног 

дома 

42.735,04 КМ 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике 

Срспке за 

финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 

98/21) 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Срспке 

за финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-3141/21 

од 28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 98/21) 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени поступак 

 

 

Дарио 

Кресојевић 

Сузана 

Кнежевић 

Милорад Лепир 

Божо Марковић 

 

 

78п. 

Радо-

ви 

Уклањање 

архитеконских 

баријера у 

градском језгру  

15.384,61 КМ 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике 

Срспке за 

финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 

98/21) 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Срспке 

за финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-3141/21 

од 28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 98/21) 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени поступак 

 

 

Дарио 

Кресојевић 

Сузана 

Кнежевић 

Милорад Лепир 

Божо Марковић 

 

78р. 

Радо-

ви 

Реконструкција и 

модернизација 

локалног пута у 

МЗ Ситнеши (пут 

према цркви)   

104.273,50 

КМ 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике 

Срспке за 

финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 

98/21) 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Срспке 

за финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-3141/21 

од 28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 98/21) 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени поступак 

 

 

Дарио 

Кресојевић 

Сузана 

Кнежевић 

Милорад Лепир 

Божо Марковић 
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78с. 

Радо-

ви 

Реконструкција и 

модернизација 

дијела локалног 

пута у МЗ Кукуље   

94.017,09 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике 

Срспке за 

финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-

3141/21 од 

28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 

98/21) 

Средстава по 

Одлуци  

измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању 

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Срспке 

за финансирање из 

Буџета у 2021. 

години, са 

расподјелом 

средстава, број: 

04/1-012-2-3141/21 

од 28.10.2021. 

године  

(„Службени  

гланик број 98/21) 

Новембар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени поступак 

 

 

Дарио 

Кресојевић 

Сузана 

Кнежевић 

Милорад Лепир 

Божо Марковић 

 

 
Члан 9. 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена вриједност набавки Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности  мијења се и умјесто досадашњих «  1.742.057,47 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, 

износи « 3.862.241,81 КМ «, у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Члан 10. 

У Плану јавних набавки општине Србац, у Одјељку VII ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА ставка бр. 

89. мијења се и гласи:  

ВРСТ

А 

НАБА

ВКЕ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕ

НА 

ВРИЈЕДНО

СТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИ

ОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

89. 

Усл

уге 

Ремонт 

надградње 

навалног 

ватрогасног 

возила „ 

Магирус „  

5.982,00 

КМ 

511300 

( издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме ) 

Буџет 

општине 

Србац за 

2021. годину 

Октобар 

 2021. године 

Директни 

споразум 

Дражен 

Брковић, 

Игор 

Медић 

НАПОМЕНА: Измјена се предлаже након доношења Одлуке Скупштине општине Србац бр. 01-022-180/21 од  

28.092021. године  о измјени Одлуке о распоређивању средстава за реализацију пројекта техничког опремања ТВЈ  

Србац за 2021. годину. 

Члан 11. 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена вриједност набавки Територијалне ватрогасне јединице Србац  мијења 

се и умјесто досадашњих «  33.400,00 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, износи « 33.882,00 КМ «, у који износ 

није урачунат ПДВ. 

Члан 12. 

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 

«2.112.543,42 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, износи «4.246.140,87 КМ«, у који износ није урачунат ПДВ.

   

Члан  13. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Србац и на интернетској 

страници општине Србац. 

 

Број: 02-404-189/21                                 

Датум: 03.11. 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, 61/21), 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  на објектима 

на подручју општине Србац –  

Лот бр. 3 - Изградња водоводног прикључка за 

локацију новог Дјечијег 

вртића у Српцу„  понуђачу - Комуналном 

предузећу „ВОДОВОД„ А.Д. Србац 

 

Члан 1. 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о извођењу радова  на 

објектима на подручју општине Србац –   Лот бр. 3 - 

Изградња водоводног прикључка за локацију новог 

Дјечијег вртића у Српцу„  понуђачу -  Комуналном 

предузећу „ВОДОВОД „ А.Д. Србац. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је  у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 173/21  

( 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  6.999,88 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 28.09.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне донио Одлуку бр. 02-404-173/21 

о покретању поступка јавне набавке радова 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда са 

кориштењем е-аукције): „Радови на  објектима на 

подручју општине Србац„ и то: 

 

Лот бр. 1 - Санација дијела објекта Друштвеног дома 

у Ножичком за потребе Мјесног  уреда Ножичко  

 

Лот бр. 2 – Изградња пливајуће плоче за изградњу 

привременог објекта за потребе  пословне зграде  у 

Улици „ 11. Новембра „ у Српцу 

 

Лот бр. 3 - Изградња водоводног прикључка за 

локацију новог Дјечијег вртића у Српцу. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-57-3-36/21 за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 04.10.2021. 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, 4/21, 

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана   јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021. године,  

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

Србац за период до 31.12.2021. године, бр.  02-404-

140/21 од 16.07.2021. године,  Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине  Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-163/21 од 

06.09.2021. године): 

 

Лот бр. 1 - редни број: 76 

Лот бр. 2 - редни број: 76а 

Лот бр. 3 - редни број: 78ж 

 

ЈРЈН: 45211350-7 - Грађевински радови на 

вишенамјенским зградама  45214100-1 - Грађевински 

радови на зградама за дјечији вртић 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке ( без ПДВ-а) 

износи 17.741,00  КМ:          

           

Лот бр. 1 – 5.808,10 КМ        

Лот бр. 2 -  5.950,00 КМ           

Лот бр. 3 -  5.982,90 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 - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-173-1/21 од 

04.10.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих за Лот бр. 3 до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (18.10.2021. 

године до 9,00 часова ) извршила је Комисија за јавне 

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-238/21 од 14.10.2021. године)   дана 

18.10.2021. године у 9,25 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 12. понуђача . 
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Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Комунално предузеће „ВОДОВОД „ А.Д. Србац 

 

Понуда бр. 2322/21  достављена дана 15.10.2021. 

године, у 10,55 часова  

 

Цијена : 5.982,80  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 6.999,88 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 Комуналног 

предузећа „ВОДОВОД „ А.Д. Србац садржи сву 

документацију тражену Конкурентским захтјевом за 

достављање понуда бр. 02-404-173-1/21 од 

04.10.2021. године односно да је иста технички 

задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Комуналног предузећа „ВОДОВОД„ А.Д. 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“ Изградње водоводног прикључка за локацију 

новог Дјечијег вртића у Српцу„  прихвати понуду 

Комуналног предузећа „ВОДОВОД„ А.Д. Србац 

односно да донесе Одлуку о додјели Уговора о 

извођењу предметних радова укупне вриједности од 

6.999,88 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- 173-2-3/21 

Датум: 22.10.2021. 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, 61/21), 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  на објектима 

на подручју општине Србац – 

Лот бр. 2 - Изградња пливајуће плоче за изградњу 

привременог објекта за потребе 

пословне зграде  у Улици „ 11. новембра „ у Српцу  

понуђачу - Прометно услужном предузећу 

„ЦИКЛОН ДУО„ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о извођењу радова  на 

објектима на подручју општине Србац –  

 

Лот бр. 2 - Изградња пливајуће плоче за изградњу 

привременог објекта за потребе пословне зграде  у   

Улици „ 11. новембра „ у Српцу  понуђачу - Прометно 

услужном предузећу „ЦИКЛОН ДУО„ д.о.о.    Србац. 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је  у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 173/21  

( 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  6.958,10 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 28.09.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне донио Одлуку бр. 02-404-173/21 

о покретању поступка јавне набавке радова 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда са 

кориштењем е-аукције): „Радови на  објектима на 

подручју општине Србац„ и то: 

 

Лот бр. 1 - Санација дијела објекта Друштвеног дома 

у Ножичком за потребе Мјесног  уреда Ножичко  
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Лот бр. 2 – Изградња пливајуће плоче за изградњу 

привременог објекта за потребе пословне зграде  у 

Улици „ 11. Новембра „ у Српцу  

 

Лот бр. 3 - Изградња водоводног прикључка за 

локацију новог Дјечијег вртића у Српцу. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-57-3-36/21  за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 04.10.2021. 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, 4/21, 

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана   јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021.  године,  

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

Србац за период до 31.12.2021. године, бр.  02-404-

140/21 од 16.07.2021. године,  Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине  Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-163/21 од 

06.09.2021. године): 

 

Лот бр. 1 - редни број: 76 

Лот бр. 2 - редни број: 76а 

Лот бр. 3 - редни број: 78ж 

 

ЈРЈН: 45211350-7 - Грађевински радови на 

вишенамјенским зградама   45214100-1 - Грађевински 

радови на зградама за дјечији вртић 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 17.741,00  КМ:          

           

Лот бр. 1 – 5.808,10 КМ 

Лот бр. 2 -  5.950,00 КМ 

Лот бр. 3 -  5.982,90 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 - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-173-1/21 од 

04.10.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих за Лот бр. 2 до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (18.10.2021. 

године до 9,00 часова ) извршила је Комисија за јавне 

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-238/21 од 14.10.2021. године) дана 

18.10.2021. године у 9,15 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 12. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда . 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Прометно услужно предузеће „ЦИКЛОН ДУО „ 

д.о.о. Србац 

Понуда бр. 01-51/21  достављена дана 11.10.2021. 

године, у 8,00 часова  

Цијена: 5.947,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 6.958,00 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

једногласно констатовала да у понуди  Прометно 

услужног предузећа „ЦИКЛОН ДУО „ д.о.о. Србац 

постоји  рачунска грешка те је у складу са  чланом 17. 

Упутства за припрему модела тендерске 

документације и понуда („Службени гласник БиХ „ 

бр. 90/14, 20/15) извршила  исправку исте. Након 

пријема сагласности понуђача - Прометно услужног 

предузећа „ЦИКЛОН ДУО„ д.о.о. Србац на 

исправљене рачунске грешке , Комисија једногласно 

констатовала да цијена понуде овог понуђача износи 

5.947,09 КМ, у који износ није урачунат ПДВ  

односно укупно 6.958,10 КМ у који износ је урачунат 

ПДВ. 

 

Комисија  је  приступила анализи техничког дијела 

достављене понуде односно анализи достављене          

документације те је једногласно констатовала да 

понуда Прометно услужног предузећа „ЦИКЛОН         

ДУО „ д.о.о. Србац садржи сву документацију 

тражену Конкурентским захтјевом за достављање 

понуда бр. 02-404-173-1/21 од 04.10.2021. 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“ Изградње пливајуће плоче за изградњу        

привременог објекта за потребе пословне зграде  у   

Улици „ 11. Новембра „ у Српцу„  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 6.958,10 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. 
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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- 173-2-2/21 

Датум: 26.10.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 7. Закона о 

рачуноводству и ревизији Републике Српске 

(„Службени  гласник Републике Српске“, број 94/15) 

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

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

општине Србац дана 28.09.2021. године доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о организацији и спровођењу пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем имовине и обавеза (..Службени гласник 

општине Србац“ број 1/18),  

 

у члану 8. у ставу (4) умјесто ријечи ,,28.фебруар“ 

треба да стоје ријечи „31.јануар“, 

 

у члану 8. ставу (5) умјесто ријечи „05.март“ треба да 

стоје ријечи „05. фебруар“,  

 

те у ставу (6) истог члана умјесто ријечи „15.март“ 

треба да стоје ријечи „15.фебруар“. 

 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 

биће објављен у Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 02-022-170/21 

Датум: 28.09.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 63. и  91. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број: 5/17 и 8/17) и члана 6. Програма 

кориштења средстава за подстицај запошљавања на 

подручју општине Србац за 2021. годину („Службени 

гласник општине Србац“, број: 9/21), Начелник 

општине доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о критеријима, поступку и начину остваривања 

новчаних подстицаја за запошљавање на подручју 

општине Србац за 2021. годину 

 

Члан 1. 

 Правилником о критеријима, поступку и начину 

остваривања новчаних подстицаја за запошљавање на 

подручју општине Србац за 2021. годину (у даљем 

тексту „Правилник“) се утврђују критеријуми, 

поступак и начин остваривања новчаних подстицаја 

за запошљавање на подручју општине Србац за 2021. 

годину, као и начин праћења њиховог намјенског 

кориштења.  

Члан 2. 

Подношење захтјева за новчане подстицаје за 

запошљавање за 2021. годину извршиће се на основу 

јавног позива, који ће се расписати једном у току 

године и биће отворен 21 (двадесетједан) дан. 

 

Члан 3. 

Јавни позив ће бити објављен на огласној плочи 

Општинске управе Србац, на званичној интернет 

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

путем локалне радио станице (Радио Србац). 

Члан  4. 

За финансирање мјера подстицаја запошљавања 

предвиђен je износ од 30.000,00 KM из Буџета 

општине Србац за 2021. годину.  

Средства из става 1. овог члана биће распоређена 

пословним субјектима као подршка запошљавању у 

привреди путем суфинансирања уплаћених пореза и 

доприноса за нoво запошљавање радника у периоду 

од 01.01.2020. године до 31.12.2020. години, а који су 

задржали минимално исти број радника и у 2021. 

години. 

Члан 5. 

Модел коришћења средстава је бесповратно 

додјељивање новчаних средстава корисницима.  

 

Члан 6. 

 

Средства за финансирање мјера подстицаја 

запошљавања ће се додијељивати пословним 

субјектима који морају испуњавати следеће услове:  
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 да имају сједиште на подручју општине Србац 

 да немају доспјелих неизмирених пореских 

обавеза и обавеза пo основу доприноса и 

неисплаћених нето плата и других примања  

 послодавци који подносе захтјев за 

додјељивање средстава морају имати закључен 

уговор о радном односу са радником 

(радницима) који су запослени у периоду од 

01.01.2020. године до 31.12.2020. године, без 

обзира на то да ли су новозапослена лица била 

пријављена на евиденцију Завода за 

запошљавање Републике Српске или не 

 да је код послодавца дошло до повећања 

укупног броја запослених у периоду од 

01.01.2020. године до 31.12.2020. године у 

односу на 31.12.2019. године 

 да је послодавац у 2021. години задржао 

минимално исти број радника који је имао са 

31.12.2020. године 

 да према кориснику није покренут ни отворен 

стечајни ни ликвидациони поступак и  

 да поштује прописе из области радних односа, 

запошљавања и заштите на раду. 

 

Члан 7. 

 

Пријаве по јавном позиву се подносе са потребном 

документацијом која обавезно садржи: 

а) попуњен захтјев на типском обрасцу 

б) рјешење о регистрацији код надлежног суда 

или надлежног органа - оригинал или овјерена 

копија (не старија од 3 мјесеца) 

в) овјерена копија ЈИБ-а или ПИБ-а (овјерена 

копија не старија од 3 мјесеца) 

г) увјерење Пореске управе Републике Српске и 

Управе за индиректно опорезивање Босне и 

Херцеговине (само за пословне субјекте који 

су у систему ПДВ-а) о измиреним обавезама 

(оригинал или овјерена копија не старија од 

десет дана од дана подношења захтјева под 

тачком а))  

д) потврда Одјељења за финансије општине Србац 

о измиреним обавезама према општини 

(уколико је примјенљиво) 

ђ) доказ да су новозапослени радници засновали 

радни однос у периоду од 01.01.2020. до 

31.12.2020. године и укупан износ уплаћених 

пореза и доприноса за њих у наведеном 

периоду (копије образаца 1002 или увјерење 

Пореске управе Републике Српске)  

е) копија уговора са банком о отварању жиро 

рачуна или копија картона депонованих 

потписа. 

Члан 8. 

 

Захтјеви са непотпуном документацијом, поднесени 

изван утврђене форме и рока, неће се разматрати. 

Члан 9. 

 

Анализу и оцјену захтјева достављених по јавном 

позиву извршиће Комисија за анализу и оцјену 

захтјева за новчане подстицаје за запошљавање за 

2021. годину (у даљем тексту: „Комисија“), коју 

именује Начелник општине. 

 

Комисија ће имати пет чланова и то предсједавајућег 

Комисије, секретара Комисије и три члана. 

 

Задатак чланова Комисије је да појединачно и 

објективно анализира и оцјени поднесене захтјеве. 

Комисија задржава право провјере документације или 

тражења оригинала исте на увид у случају сумње у 

вјеродостојност исте. 

 

Комисија ће најкасније у року од седам дана од дана 

истека рока јавног позива утврдити приједлог листе о 

расподјели средстава и доставити Начелнику 

општине Извјештај о раду Комисије и приједлог 

листе о расподјели средстава. Сви подносиоци 

захтјева ће писменим путем бити обавијештени о 

резултатима јавног позива.  

Коначну листу о расподјели средстава, на приједлог 

Комисије, доноси Начелник општине и биће 

објављена у Службеном гласнику општине Србац, на 

огласној табли Општинске управе Србац и на 

званичној општинској интернет страници. 

 

Начелник општине ће разријешити члана Комисије за 

којег се, од времена објављивања јавног позива до 

подношења Извјештаја о раду Комисије, утврди да је 

на било који начин у сукобу интереса, те ће 

именовати замјенског члана Комисије.   

 

Члан  10. 

 

Висина новчаних средстава која ће се додјељивати по 

новозапосленом лицу ће бити у максималном износу 

од 2.000,00 КМ, а максималан износ новчаних 

средстава по пословном субјекту је 5.000,00 КМ. 

У зависности од броја одобрених захтјева, зависиће и 

висина износа новчаних средстава који ће се 

додјељивати по новозапосленом лицу. 

 

Члан 11. 

 

Након доношења коначне листе о расподјели 

средстава, Начелник општине ће са сваким 

корисником средстава за подстицаје за запошљавање 

закључити уговор, којим ће се регулисати међусобна 

права и обавезе. 

Новчана средства ће се дозначити кориснику 

средстава у одобреном износу на начин који ће бити 

утврђен уговором. 
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Члан 12. 

Надзор над реализацијом уговора из члана 11. овог 

Правилника, у име општине Србац вршиће Одјељење 

за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности. 

Корисник средстава је дужан да наведеном Одјељењу 

достави одређену документацију/доказе у циљу 

праћења преузетих обавеза, а што ће се детаљније 

регулисати уговорима са корисницима. Уколико 

наведено Одјељење приликом вршења надзора 

утврди одређене неправилности дужно је о истима 

без одлагања обавијестити Начелника општине, који 

има право раскида уговора, а што ће се такође, 

детаљније регулисати уговорима са корисницима. 

У случају утврђивања неправилности извршених од 

стране корисника средстава и раскида уговора, 

корисник средстава је дужан да општини Србац врати 

новчана средства додијељена закљученим уговором. 

 

Члан 13. 

 

Правилник ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-022-190/21 

Датум: 28.10.2021. 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, 61/21), 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  на објектима 

на подручју општине Србац – 

Лот бр. 1 – „ Санација дијела објекта Друштвеног 

дома у Ножичком за потребе Мјесног уреда 

Ножичко „ понуђачу - „КОМИНГ ИНВЕСТ„ д.о.о. 

Србац 

 

Члан 1. 

 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о извођењу радова  на 

објектима на подручју општине Србац – Лот бр. 1 -   

„Санација дијела објекта Друштвеног дома у 

Ножичком за потребе Мјесног уреда Ножичко“  

понуђачу - „ КОМИНГ ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је  у   општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 173/21  

( 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  2.910,96  КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су  елементи утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се  у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама . 

 

III Уколико понуђач којем је додјељен Уговор из 

било којег разлога утврђеног чланом 72. Закона о 

јавним набавкама БиХ одбије да закључи понуђени 

Уговор, Уговор ће се додјелити понуђачу чија је 

понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде 

најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу 

Уговора. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 28.09.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне донио Одлуку бр. 02-404-173/21 

о покретању поступка јавне набавке радова 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда са 

кориштењем е-аукције): „Радови на  објектима на 

подручју општине Србац „ и то: 

 

Лот бр. 1 - Санација дијела објекта Друштвеног дома 

у Ножичком за потребе Мјесног  уреда Ножичко  

 

Лот бр. 2 – Изградња пливајуће плоче за изградњу 

привременог објекта за потребе пословне зграде  у 

Улици „ 11. Новембра „ у Српцу 

 

Лот бр. 3 - Изградња водоводног прикључка за 

локацију новог Дјечијег вртића у Српцу. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-57-3-36/21  за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 04.10.2021. 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, 4/21, 
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7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана   јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021.  године,  

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

Србац за период до 31.12.2021. године, бр.  02-404-

140/21 од 16.07.2021. године,  Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине  Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-163/21 од 

06.09.2021. године): 

 

Лот бр. 1 - редни број: 76 

Лот бр. 2 - редни број: 76а 

Лот бр. 3 - редни број: 78ж 

 

ЈРЈН: 45211350-7 - Грађевински радови на 

вишенамјенским зградама  45214100-1 - Грађевински 

радови на зградама за дјечији вртић 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке ( без ПДВ-а) 

износи 17.741,00  КМ:  

         

          Лот бр. 1 – 5.808,10 КМ 

          Лот бр. 2 -  5.950,00 КМ 

          Лот бр. 3 -  5.982,90 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 - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-173-1/21 од 

04.10.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих за Лот бр. 1 до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа ( 18.10.2021. 

године до 9,00 часова ) извршила је Комисија за јавне 

набавке  ( именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-238/21 од 14.10.2021. године)   дана 

18.10.2021. године у 9,05 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 12. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су  двије понуде . 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављених  понуда следећи: 

 

1. Друштво за производњу , трговину и услуге „ 

КУЛА МОНТ „ д.о.о. Зеница 

 

Понуда бр. 141/2021  достављена дана 11.10.2021. 

године, у 9,00 часова  

 

Цијена : 5.808,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  6.795,36 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

2. „КОМИНГ ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац 

 

Понуда бр. 09/21  достављена дана 18.10.2021. 

године, у 7,45 часова  

 

Цијена : 5.800,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  6.786,00 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

једногласно констатовала да у понуди  „КОМИНГ 

ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац постоји  рачунска грешка те 

је у складу са  чланом 17. Упутства за припрему 

модела тендерске документације и понуда 

(„Службени гласник БиХ „ бр. 90/14, 20/15) извршила  

исправку исте. Након пријема сагласности понуђача - 

„КОМИНГ ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац   на исправљене 

рачунске грешке , Комисија  је  једногласно 

констатовала да цијена понуде овог  понуђача износи 

5.700,00 КМ, у који износ није урачунат ПДВ  

односно укупно 6.669,00 КМ у који износ  је 

урачунат ПДВ . Комисија је приступила анализи 

техничког дијела достављених понуда односно 

анализи достављене документације те је једногласно 

констатовала да су све понуде       прихватљиве као  

технички задовољавајуће. 

 

Комисија је с обзиром на утврђени критериј додјеле 

уговора:„ Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде „  утврдила следећу ранг листу понуђача:   

 

1. „КОМИНГ ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац (5.700,00 КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ ) 

 

2. Друштво за производњу, трговину и услуге „КУЛА 

МОНТ„ д.о.о. Зеница  (5.808,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ ) 

 

„ Е-аукција „ је одржана дана 29.10.2021. године са 

временом трајања  од  13,00-13,38 часова. 

 

Након увида у Извјештај о току и завршетку „е-

укције „Комисија је у складу са  критеријем  додјеле 

уговора:„ Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде“  утврдила ранг листу понуђача на следећи 

начин: 

 

1. „КОМИНГ ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац  (2.488,00 КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ) 

 

2. Друштво за производњу, трговину и услуге „КУЛА 

МОНТ„ д.о.о. Зеница (2.494,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ) 
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Узимајући у обзир чињеницу да је понуда понуђача - 

„КОМИНГ ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац, технички 

задовољавајућа, да је након завршене „ е-аукције „ 

најповољнија понуда достављена у предметном 

поступку јавне набавке  ( узимајући у обзир критериј 

за додјелу Уговора ) и да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност набавке Комисија је 

једногласно дала препоруку Начелнику општине да  у 

поступку јавне набавке радова „Санација дијела 

објекта Друштвеног дома у Ножичком за потребе 

Мјесног уреда Ножичко „прихвати понуду понуђача - 

„КОМИНГ ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац, односно да 

донесе Одлуку о додјели Уговора о извођењу 

предметних радова  вриједности од  2.488,00 КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ односно у укупном 

износу од 2.910,96  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- 173-2-1/21 

Датум: 03.11.2021. 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, 61/21), 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 „Медијског 

праћења рада општинске управе  (снимање, 

монтирање и емитовање прилога посвећених 

информацијама о активностима општинске 

управе) за период од момента закључивања 

Уговора до 31.12.2021. године „,  понуђачу – 

Привредном друштву  „АЛТЕРНАТИВНА 

ТЕЛЕВИЗИЈА„ друштво за информисање д.о.о. 

Бања Лука 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - Привредног дру-

штва „АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА„ друштво за 

информисање д.о.о. Бања Лука , за  обављање улуга 

„М-едијског праћења рада општинске управе  

(снимање, монтирање и емитовање прилога 

посвећених информацијама о активностима 

општинске управе) за перид од момента закључивања 

Уговора до 31.12.2021. године„ у  износу од  6.000,00 

КМ , у који износ није  урачунат ПДВ односно у 

укупном износу од  7.020,00 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извршилац 

услуга, протоколисан је у општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 181/21  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 „Медијског праћења 

рада општинске управе  (снимање, монтирање и 

емитовање прилога посвећених информацијама о 

активностима општинске управе) за период од 

момента закључивања Уговора до 31.12.2021. 

године„, покренут је  Одлуком Начелника општине 

бр. 02-404-181/21 од 14.10.2021. 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, 4/21, 

7/21, 9/21) ( редни број: 15б.). 

 

Процјењена вриједност набавке: 6.000,00 КМ у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга,  општина Србац као уговорни орган 

затражила је коначну  понуду за обављање  истих  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-181-1/21 

од 21.10.2021. године) од Привредног друштва 

„АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА„ д.о.о. Бања Лука. 

До крајњег рока за пријем понуда (29.10.2021. године 

до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је понуда Привредног друштва  

„АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА„ друштво за 

информисање д.о.о. Бања Лука. 
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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. „ АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА „ друштво за 

информисање д.о.о. Бања Лука ( понуда  бр. 2902-

Р/2021 достављена дана 29.10.2021. године у 8,15 

часова)  

 

Цијена: 6.000,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 7.020,00 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-181-1/21 од 

21.10.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа.  

 

У понуди нема  рачунских грешки. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је  подношењем 

понуде понуђач прихватио све услове за 

закључивање уговора наведене у Захтјеву за 

достављање понуда бр. 02-404-181-1/21 од 

21.10.2021. године, те обзиром да понуђена цијена  

достављене, технички задовољавајуће понуде не 

прелази вриједност средстава осигураних за 

предметну набавку те настојећи обезбједити  

адекватну размјену вриједности за новац, све у 

складу са одредбама Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

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

Службе Начелника општине  о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора,одлучено је као 

у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-181-2/21 

Датум: 03.11. 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, 61/21 ),   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 испоруци робе  – надзорних 

камера ( сигурносна опрема ) за видеонадзор 

јавних површина ( са услугама монтаже ) ,  

понуђачу – „DESKinženjering „ д.о.о. Бања Лука 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - „DESKinže-

njering„ д.о.о. Бања Лука , за  испоруку робе-  надзор-

них камера (сигурносна опрема) за видеонадзор 

јавних површина ( са услугама монтаже истих)  у   

износу од  2.829,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно у укупном износу од  3.309,93  КМ, у 

који износ је урачунат ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Испору-

чилац робе, протоколисан је у  општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 183/21  и про-

веден је у складу са Законом о  јавним набавкама и 

Правилником о поступку директног споразума («Слу-

жбени 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 опреме – 

надзорне камере (сигурносна опрема) за видеонадзор 

јавних површина ( набавка и монтажа)„  , покренут је  

Одлуком Начелника општине бр. 02-404-183/21 од 

15.10.2021. 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, 4/21, 

7/21, 9/21) ( редни број: 21). 

 

Процјењена вриједност набавке: 2.900,00 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. 02-404-183-1/21 

од 19.10.2021. године) од  Привредног друштва „Сага 

НФГ„ д.о.о. Бања Лука и „DESKinženjering„ д.о.о. 

Бања Лука. До крајњег рока за пријем понуда 

(29.10.2021. године до 10,00 часова) на адресу 

општине Србац достављена је једна понуда и то 

понуда  „DESKinženjering„ д.о.о. Бања Лука. 
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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. „ DESKinženjering „ д.о.о. Бања Лука.  (понуда  бр. 

199/2021  достављена дана 28.10.2021. године у 7,30 

часова)  

Цијена: 2.829,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 3.309,93  КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-183-1/21 од 

19.10.2021. године те је иста технички задовољава-

јућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је  подношењем 

понуде понуђач прихватио све услове за 

закључивање уговора наведене у Захтјеву за 

достављање понуда бр. 02-404-183-1/21 од 

19.10.2021. године, те обзиром да понуђена цијена 

једине достављене, технички задовољавајуће понуде 

не прелази вриједност средстава осигураних за 

предметну набавку те настојећи обезбједити  

адекватну размјену вриједности за новац, све у 

складу са одредбама Правилника о поступку 

директног споразума ( « Службени гласник општине 

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

Службе Начелника општине о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора,одлучено је као 

у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-183-2/21 

Датум: 05.11. 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, 61/21), 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 „Санације 

ограда оштећених приликом реконструкције и 

модернизације локалног пута Црнаја - Мартинац„ 

„ понуђачу - Услужно прометном друштву 

„ГРАДИС ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац 

Члан 1. 

 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о извођењу радова „Са-

нације ограда оштећених приликом реконструкције и 

модернизације локалног пута Црнаја - Мартинац „  

понуђачу - Услужно прометном друштву  

„ГРАДС ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 172/21 

и проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

ским актима  и Правилником о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 3/15). 

 

II Уговор вриједности  6.292,24  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ односно у укупном износу од      

7.361,92  КМ, у који износ је урачунат ПДВ,  а чији су  

елементи утврђени током вођења предметног 

поступка јавне набавке, закључиће се  у роковима 

утврђеним  Законом о јавним  набавкама . 

 

III Уколико понуђач којем је додјељен Уговор из 

било којег разлога утврђеног чланом 72. Закона о     

јавним набавкама БиХ одбије да закључи понуђени 

Уговор, Уговор ће се додјелити понуђачу чија је 

понуда по редослиједу ( ранг листи ) одмах иза 

понуде најуспјешнијег понуђача који је одбио     

додјелу Уговора. 

Члан 2.  

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 28.09.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне донио Одлуку бр. 02-404-172/21 

о покретању поступка јавне набавке радова (Кон-

курентског захтјева за достављање понуда са кори-

штењем е-аукције) – „Санација ограда оштећених 

приликом реконструкције и модернизације локалног 

пута Црнаја - Мартинац „. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-61-3-37/21 за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 19.10.2021. 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, 4/21, 

7/21, 9/21) ( редни број:75). 

 

ЈРЈН:  45453100-8 – санацијски радови 
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Процјењена вриједност набавке износи 7.9000,00  

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. 02-404-172-1/21 од 

19.10.2021. године. 

 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 01.11.2021. године до 9,00 часова) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-244/21 од 

28.10.2021 . године)   дана 01.11.2021. године у 9,05 

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 достављене су  двије понуде . 

 

Комисија је констатовала да су елементи благо-

времено достављених  понуда следећи: 

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу „ ГС 

ИЗГРАДЊА „ Бања Лука 

 

Понуда бр. 15-10/21  достављена дана 01.11.2021. 

године, у 8,00 часова  

 

Цијена : 7.769,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 9.089,73 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

2. Услужно прометно друштво „ ГРАДИС ИНВЕСТ „ 

д.о.о. Србац 

 

Понуда бр. П-110-10/21  достављена дана 01.11.2021. 

године, у 8,50 часова  

 

Цијена : 7.891,20  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  9.232,70 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

констатовала да у понудама  нема рачунских грешки, 

након чега је приступила анализи техничког дијела 

понуда односно анализи достављене документације 

те је једногласно констатовала да су све понуде 

прихватљиве као  технички задовољавајуће. 

 

Комисија је с обзиром на утврђени критериј додјеле 

уговора:„ Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде „  утврдила следећу ранг листу понуђача:   

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу „ГС 

ИЗГРАДЊА„ Бања Лука (7.769,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ) 

 

2. Услужно прометно друштво „ГРАДИС ИНВЕСТ„ 

д.о.о. Србац (7.891,20  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ) 

 

„ Е-аукција „ је одржана дана 05.11.2021. године са 

временом трајања  од  12,30-13,08 часова . 

 

Након увида у Извјештај о току и завршетку „ е-

аукције „Комисија је у складу са  критеријем  додјеле 

уговора:„  Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде“  утврдила ранг листу понуђача на следећи 

начин: 

 

1. Услужно прометно друштво „ ГРАДИС ИНВЕСТ „ 

д.о.о. Србац (6.292,24  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ) 

 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу „ГС 

ИЗГРАДЊА„ Бања Лука (6.300,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ) 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда понуђача - 

Услужно прометног друштва „ГРАДИС ИНВЕСТ„ 

д.о.о. Србац, технички задовољавајућа, да је након 

завршене „ е-аукције „ најповољнија понуда 

достављена у предметном поступку јавне набавке  

(узимајући у обзир критериј за додјелу Уговора) и да 

вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да  у поступку јавне набавке 

радова „Санације ограда оштећених приликом 

реконструкције и модернизације локалног пута 

Црнаја - Мартинац „прихвати понуду понуђача - 

Услужно прометног друштва „ГРАДИС ИНВЕСТ„ 

д.о.о. Србац, односно да донесе Одлуку о додјели 

Уговора о извођењу предметних радова  вриједности 

од  6.292,24  КМ, у који износ није урачунат ПДВ 

односно у укупном износу од 7.361,92  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 
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изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три. 

 

Број: 02 – 404- 172-2/21 

Датум: 10.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 58. и 82. Став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

спровођењу пописа и усклађивања књиговодствног 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

 

О Д Л У К У 

о редовном годишњем попису имовине и обавеза 

општине Србац 

 

Члан 1. 

Редовни годишњи попис имовине и обавеза општине 

Србац обавиће се на начин и у роковима утврђеним 

Правилником о организацији и спровођењу пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем имовине и обавеза општине Србац. Стање 

пописа се своди на стање на дан 31.12.2021.године. 

 

Члан 2. 

Попис из претходног члана ове Одлуке, обавиће 

пописне комисије, које ће посебним актима 

именовати начелник општине. 

 

Централна пописна комисија ће Извјештај о попису 

са приједлогом Одлуке о усвајању извјештаја 

доставити Начелнику општине најкасније до 

15.02.2022. године. 

 

Број: 02-022-197/21 

Датум: 12.11.2021.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 члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (« Службени гласник Републике Српске« 

бр. 97/16, 36/19, 61/21), 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 Србaц« број: 5/17, 8/17 ), Начелник општине 

Србац  доноси 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о набавци софтвера – 

безбједоносног програма ( једногодишње лиценце ) 

за 69. радних станица општинске управе општине 

Србац,  понуђачу – „ ИТИНЕРИС „ д.о.о. за развој 

пословних информатичких рјешења, сродне услуге 

и консалтинг Тузла 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о набавци  софтвера- 

безбједоносног програма  ( једногодишње лиценце   

ESET SMART Security Antivirus Business Edition) - 

обнова  - за 69 радних станица општинске управе   

општине Србац ,  понуђачу – „ ИТИНЕРИС „ д.о.о. за 

развој пословних информатичких рјешења, сродне 

услуге и консалтинг Тузла.  

 

II Уговор вриједности од 1.400,01 КМ , у који износ 

није  урачунат ПДВ, односно у укупном износу  од 

1.638,01 КМ, у који износ је урачунат ПДВ,  а чији су  

елементи  утврђени  током вођења предметног 

поступка јавне набавке, закључиће се  у роковима 

утврђеним   Законом о  јавним набавкама . 

 

III Поступак јавне набавке – Директни споразум, 

путем којег је изабран најповољнији понуђач  –       

Испоручилац робе, протоколисан је у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404-       

188/21  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 робе - софтвера- безбјед-

оносног програма  (једногодишње лиценце ESET 

SMART Security Antivirus Business Edition) - обнова  - 

за 69 радних станица општинске управе општине 

Србац,  покренут је  Одлуком Начелника општине бр. 

02-404-188/21 од 02.11.2021. 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, 4/21, 7/21, 9/21) -  редни број:  7.. 

 

Процјењена вриједност набавке: 1.400,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 
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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. 02-404-188-1/21 

од 04.11.2021. године) од Привредних друштава 

„СИГМА ЕЛЕКТРО„ д.о.о. Градишка, „АЛФ-ОМ„ 

д.о.о. Бања Лука  и „ИТИНЕРИС„ д.о.о. Тузла. 

 

До крајњег рока за достављање понуда одређеног од 

стране општине Србац као уговорног органа 

(12.11.2021. године до 9,00 часова) на адресу 

општине Србац достављена је једна понуда  и то 

понуда Привредног друштва „ИТИНЕРИС„ д.о.о. 

Тузла. 

 

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 информа-

тичких рјешења, сродне услуге и консалтинг Тузла 

(понуда бр. 05-11-AS-Р/2021 достављена дана 

10.11.2021. године у 10,00 часова)  

 

Цијена: 20,29 КМ у који износ није урачунат ПДВ 

/ком што за укупно 69 радних јединица износи 

1.400,01 КМ , у који износ није  урачунат ПДВ, 

односно укупно 1.658,01 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-188-1/21 од 

04.11.2021. године те је иста технички задовољава-

јућа . 

 

Приликом рачунске контроле понуде утврђено је да у 

понуди  „ИТИНЕРИС„ д.о.о. за развој пословних 

информатичких рјешења, сродне услуге и консалтинг 

Тузла 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 1.638,01 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а не 1.658,01 КМ, у 

који износ је урачунат ПДВ,  како стоји у 

понуди.  

 

У складу са чланом 17. Упутства за припрему модела 

тендерске документације и понуда („Службени 

гласник БиХ„ бр.90/14  ) понуђачу је дана 17.11.2021. 

године (путем електронске поште ) упућен Захтјев бр. 

02-404-188/21 за прихватање исправке рачунске 

грешке. 

 

Дана 18.11.2021. године (путем електронске поште) 

на адресу општинске управе општине Србац, 

достављена је Сагласност „ ИТИНЕРИС „ д.о.о. за 

развој пословних информатичких рјешења, сродне 

услуге и консалтинг Тузла бр. 12-11-AS-D/2021 на 

исправке наведених рачунских грешки. 

 

Констатује се да понуђена цијена „ИТИНЕРИС„ 

д.о.о. за развој пословних информатичких рјешења, 

сродне услуге и консалтинг Тузла за испоруку 

предметне робе износи 1.400,01 КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ, односно укупно 1.638,01 КМ у 

који износ је урачунат ПДВ. 

 

Настојећи обезбједити адекватну размјену вриједно-

сти 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: 02–404-188-2/21 

Датум: 19.11. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр.97/16, 36/19 и 61/21), члана 63. и 91. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број: 5/17 и 8/17) и члана 9. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних подстицаја 

у пољопривреди за 2021.годину („Службени гласник 

општине Србац“, бр. 9/21), Начелник општине Србац 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за новчане подстицаје у 

пољопривреди за 2021.годину 

 

I Именује се Комисија за новчане подстицаје у 

пољопривреди за 2021.годину, у следећем саставу: 

 

1. Слађана Звиздало-Сувајац, предсједник 

Комисије, 

2. Милан Берић, члан 

3. Јордан Куваља, члан. 

 

II Задатак Комисије: 

 

- Да оцјени све елементе поднесених захтјева у 

складу са Правилником о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 

2021.годину („Службени гласник општине Србац“, 

бр. 9/21), те да најкасније у року од 15 (словима: 

петнаест) дана од дана истека рока за подношење 
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захтјева за остваривање права на подстицаје за 

поједине намјене достави Начелнику општине 

Извјештај о раду Комисије и приједлог Одлуке о 

расподјели средстава, односно Приједлог Одлуке о 

листи за подстицаје из члана 5. односно  Закључка / 

Рјешења о одобравању средстава за подстицаје из 

члана 5. овог Правилника. 

 

III Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Служебном гласнику општине Србац.  

 

Број: 02-111-237/21 

Датум: 12.10.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи («Службени гласник Републике Српске« 

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

успостављању и раду Комисије за набавке  

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац („Службени гласник општине 

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

Србац  («Службени гласник општине Србац« бр. 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „ Радови на објектима на 

подручју општине Србац „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Радови на објектима на 

подручју општине Србац „ : 

 

Лот бр. 1 - Санација дијела објекта Друштвеног дома 

у Ножичком за потребе Мјесног уреда                     

Ножичко  

 

Лот бр. 2 – Изградња пливајуће плоче за изградњу 

привременог објекта за потребе пословне                         

зграде у Улици „ 11. Новембра „ у Српцу 

 

Лот бр. 3 -  Изградња водоводног прикључка за 

локацију новог Дјечијег вртића у Српцу 

у  следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Сузана Кнежевић,  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. 

02-404-173/21 од 28.09.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-57-3-36/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на 

службеној страници општинске управе општине 

Србац дана 04.10.2021. године , изврши: 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

за Лот бр. 1, Лот бр. 2 и Лот бр. 3 (дана 

18.10.2021. 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 (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 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 повјерљи-

вости, те  непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке («Службени гласник БиХ» број: 

103/14 ) 

 

IV    Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V     Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад 

Комисије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII  Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију   и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије.  

 

Секретар Комисије нема право гласа. 
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VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном  гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-  111-238/21      

Датум: 14.10. 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, 61/21), 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 ограда 

оштећених приликом реконструкције и 

модернизације локалног пута Црнаја - Мартинац„ 

 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Санација ограда оштећених 

приликом реконструкције и модернизације локалног 

пута Црнаја - Мартинац „ у  следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Милован Поповић,  члан 

3. Златко Звиздало, члан 

4. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Конкурентском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 02-404-

172/21 од 28.09.2021. године а за које је Обавјештење 

о набавци бр. 987-7-3-61-3-37/21 објављено на 

Порталу јавних набавки и на службеној страници 

општинске управе општине Србац дана 19.10.2021. 

године , изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 01.11.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед, оцјену и упоређивање достављених 

понуда  

- 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  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном  гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-111-244/21 

Датум: 28.10. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 63. и 91. Статута 

општине Србац (“Службени гласник општине 

Србац”, број: 5/17 и 8/17), Начелник општине доноси 
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Комисије за анализу и оцјену 

захтјева за новчане подстицаје за запошљавање за 

2021. годину 

 

1.  Именује се Комисија за анализу и оцјену захтјева 

за новчане подстицаје за запошљавање за 2021. 

годину у сљедећем саставу: 

 

1. Смиљана Мартић, предсједник 

2. Драгана Стојић, секретар 

3. Предраг Бабић, члан 

4. Вања Шарић, члан 

5. Златко Звиздало, члан. 

 

 

2. Задатак Комисије је да појединачно и објективно 

анализира и оцијени поднесене захтјеве на Јавни 

позив за достављање захтјева за одобравање 

новчаних подстицаја за запошљавање на подручју 

општине Србац за 2021. годину и утврди приједлог 

листе о расподјели средстава, те да га уз Извјештај о 

раду достави Начелнику општине. 

 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-111-245/21             

Датум: 01.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис готовине и 

готовинских еквивалената 

       

1. Образује се Комисија за попис готовине и 

готовинских еквивалената у следећем саставу: 

 

1.Невена Билановић, предсједник,  ВСС , 

Административни послови у служби начелника 

општине – замјенски члан - Смиљана Mартић, ВСС, 

Самостални стручни сарадник за развој и подстицање 

развоја привреде 

2. Вељко Вранић, члан,  ВСС, Виши стручни 

сарадник за материјалне послове и економат – 

замјенски члан - Божица Бијелић, ВШС, Виши 

стручни сарадник за извршавање материјалних права 

у области борачко-инвалидске заштите 

 

3. Драгана Стојић, члан, ВСС, Самостални стручни 

сарадник за друштвене дјелатности – замјенски члан 

- Дијана Милашиновић Јовичић, ВСС, Самостални 

стручни сарадник за послове заједничке комуналне 

потрошње и геодезија  

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог 

Рјешења је да изврши попис готовине и 

готовинских еквивалената у складу са одредбама 

Правилника о организацији и спровођењу 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем имовине и обавеза општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, 

број 1/18).  

Комисија ће извршити попис са стањем на дан 

31.12.2021. године и сачинити Извјештај о 

извршеном попису.  

Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 

достављају се Централној пописној комисији до 

5. фебруара 2022. године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 02 – 111 – 264/21 

Датум: 12.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис залиха 

материјала и ситног инвентара 

       

1. Образује се Комисија за попис залиха материјала и 

ситног инвентара у слиједећем саставу: 

 

1. Mарко Михољчић, предсједник,  ВСС, Начелник 

одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене 
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дјелатности – замјенски члан -  Милан Берић, ВСС, 

Самостални стручни сарадник за воћарство 

 

2. Слађана Звиздало Сувајац, члан, ВСС, Самостални 

стручни сарадник за ратарство и водопривреду – 

замјенски члан - Сузана Кнежевић, ВСС, Самостални 

стручни сарадник за послове грађења,урбанизма и 

индустријске зоне - координатор за послове грађења 

и урбанизма  

 

3. Далибор Кошутић, члан, ВСС, Самостални стручни 

сарадник за послове цивилне заштите и 

противпожарне заштите – замјенски члан - Зорица 

Цвијановић, ССС, Стручни сарадник за пријем и 

обраду захтјева и овјеру потписа, преписа и рукописа 

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

је да изврши попис залиха материјала и ситног 

инвентара у складу са одредбама Правилника о 

организацији и спровођењу пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем имовине 

и обавеза општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 1/18).  

Комисија ће извршити попис са стањем на дан 

31.12.2021. године и сачинити Извјештај о 

извршеном попису.  

Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 

достављају се Централној пописној комисији до 5. 

фебруара 2022. године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

                                         

Број: 02 – 111 – 261/21 

Датум: 12.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис земљишта и 

биолошке имовине 

       

1.Образује се Комисија за попис земљишта и 

биолошке имовине у следећем саставу: 

 

1. Јована Јанковић, предсједник, ВСС, Самостални 

стручни сарадник за послове заштите животне 

средине – замјенски члан - Милован Поповић, ВСС, 

Самостални стручни сарадник за просторно 

планирање 

2. Милан Берић, члан, ВСС, Самостални стручни 

сарадник за воћарство – замјенски члан - Мирослав 

Ћетојевић, ВСС, Комунални полицајац 

3. Гордана Зељковић, члан, ВСС, Самостални 

стручни сарадник за послове скупштине општине – 

замјенски члан - Мирјана Дабић, ВСС, 

Пољопривредни инспектор 

 

2.Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

је да изврши попис земљишта и биолошке имовине у 

складу са одредбама Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

стањем на дан 31.12.2021. године и сачинити 

Извјештај о извршеном попису.  

 

Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 

достављају се Централној пописној комисији до 5. 

фебруара 2022. године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац.                                       

 

Број: 02 – 111 – 265/21 

Датум: 12.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис обавеза 

       

1. Образује се Комисија за попис обавеза у следећем 

саставу: 

 

1. Смиљана Mартић, предсједник,  ВСС, Самостални 

стручни сарадник за развој и подстицање развоја 

привреде – замјенски члан - Невена Билановић, ВСС , 

Административни послови у служби начелника 
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општине 

2. Божица Бијелић, члан, ВШС, Виши стручни 

сарадник за извршавање материјалних права у 

области борачко-инвалидске заштите – замјенски 

члан - Вељко Вранић, ВСС, Виши стручни сарадник 

за материјалне послове и економат 

3. Дијана Милашиновић Јовичић, члан, ВСС, 

Самостални стручни сарадник за послове заједничке 

комуналне потрошње и геодезија – замјенски члан - 

Драгана Стојић, ВСС, Самостални стручни сарадник 

за друштвене дјелатности 

 

2. Задатак  Комисије из претходне тачке овог 

Рјешења је да изврши попис обавеза у складу са 

одредбама Правилника о организацији и спровођењу 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем имовине и обавеза општине Србац 

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

Комисија ће извршити попис са стањем на дан 

31.12.2021. године и сачинити Извјештај о 

извршеном попису. Пописне листе и Извјештај о 

извршеном попису достављају се Централној 

пописној комисији до 5. фебруара 2022. године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02 – 111 – 259/21 

Датум: 12.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис објеката и 

сталних средстава 

у фази прибављања 

       

1. Образује се Комисија за попис објеката и сталних 

средстава у фази прибављања у следећем саставу: 

 

1. Милован Поповић, предсједник, ВСС, Самостални 

стручни сарадник за просторно планирање – 

замјенски члан - Божо Марковић, ВСС,              

Самостални  стручни сарадник - координатор за 

послове из области стамбено-комуналне дјелатности 

2. Мирослав Ћетојевић, члан, ВСС, Комунални 

полицајац – замјенски члан - Драгана                               

Стојић, ВСС, Самостални стручни сарадник за 

друштвене   дјелатности 

3. Мирјана Дабић, члан, ВСС, Пољопривредни 

инспектор –замјенски члан - Маја Ђукић,                                

ВСС, Самостални стручни сарадник за стамбено 

комуналне  послове, имовинско-правне послове и 

нормативна акта 

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

је да изврши попис објеката и сталних средстава у 

фази прибављања у складу са одредбама Правилника 

о организацији и спровођењу пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем имовине 

и обавеза општине Србац („Службени гласник 

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

попис са стањем на дан 31.12.2021. године и 

сачинити Извјештај о извршеном попису. Пописне 

листе и Извјештај о извршеном попису достављају се 

Централној пописној комисији до 5. фебруара 2022. 

године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02 – 111 – 258/21 

Датум: 12.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис пласмана, 

потраживања и аванса 

       

1. Образује се Комисија за попис пласмана, 

потраживања и аванса у следећем саставу: 

 

1. Милан Берић, предсједник, ВСС, Самостални 

стручни сарадник за воћарство – замјенски члан - 

Јована Јанковић, ВСС, Самостални стручни сарадник 

за послове заштите животне средине 

2. Сузана Кнежевић, члан, ВСС, Самостални стручни 

сарадник за послове грађења,урбанизма и 

индустријске зоне - координатор за послове грађења 
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и урбанизма – замјенски члан – Слађана Звиздало 

Сувајац, ВСС, Самостални стручни сарадник за 

ратарство и водопривреду 

 

3. Зорица Цвијановић, члан, ССС, Стручни сарадник 

за пријем и обраду захтјева и овјеру потписа, преписа 

и рукописа – замјенски члан - Гордана Зељковић, 

ВСС, Самостални стручни сарадник за послове 

скупштине општине 

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

је да изврши попис пласмана, потраживања и аванса 

у складу са одредбама Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

стањем на дан 31.12.2021. године и сачинити 

Извјештај о извршеном попису. Пописне листе и 

Извјештај о извршеном попису достављају се 

Централној пописној комисији до 5. фебруара 2022. 

године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02 – 111 – 262/21 

Датум: 12.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис постројења и 

опреме, драгоцјености 

и нематеријалне произведене имовине 

       

1. Образује се Комисија за попис постројења и 

опреме, драгоцјености   и нематеријалне произведене 

имовине у следећем саставу: 

 

1.Борислав Лакић,  предсједник, ВСС, Самостални 

стручни сарадник за рачунарску мрежу-систем 

администратор – замјенски члан - Mарко Михољчић,  

ВСС, Начелник одјељења за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

2. Богосавац Дејан, члан, ВСС, Самостални стручни 

сарадник за правне послове – замјенски члан - Вељко 

Вранић, ВСС, Виши стручни сарадник за материјалне 

послове и економат 

3. Бабић Предраг, члан, ВСС, Самостални стручни 

сарадник за послове у области занатско-

предузетничке дјелатности – замјенски члан - 

Далибор Кошутић, ВСС, Самостални стручни 

сарадник за послове цивилне заштите и 

противпожарне заштите 

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

је да изврши попис постројења и опреме, 

драгоцјености и нематеријалне произведене имовине 

у складу са одредбама Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18).  

 

Комисија ће извршити попис са стањем на дан 

31.12.2021. године и сачинити Извјештај о 

извршеном попису.  

 

Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 

достављају се Централној пописној комисији до 5. 

фебруара 2022. године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02 – 111 – 263/21 

Датум: 12.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Централне пописне комисије 

       

1. Образује се Централна пописна комисија, у 

следећем саставу: 

 

1.Ненад  Билановић, предсједник, ВСС, Начелник 

одјељења за инспекцијске послове -  замјенски члан - 

Борислав Лакић, ВСС, Самостални стручни сарадник 
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за рачунарску мрежу-систем администратор 

2. Срђан Бркић, члан, ВСС, Секретар скупштине 

општине –замјенски члан - Богосавац Дејан, ВСС, 

Самостални стручни сарадник за правне послове 

3. Божо Марковић, члан, ВСС, Самостални стручни 

сарадник - координатор за послове из области 

стамбено-комуналне дјелатности – замјенски члан - 

Бабић Предраг, ВСС, Самостални стручни сарадник 

за послове у области занатско-предузетничке 

дјелатности 

4. Драгана Стојић, члан, ВСС, Самостални стручни 

сарадник за друштвене дјелатности – замјенски члан  

- Љерка Кошутић, ССС, Стручни сарадник за пријем 

и обраду потписа, захтјева и овјера потписа,преписа 

и рукописа 

5. Маја Ђукић,  члан, ВСС, Самостални стручни 

сарадник за стамбено- комуналне послове, 

имовинско-правне послове и нормативна акта – 

замјенски члан – Љубо Савић, ССС, Стручни 

сарадник за послове борачке-инвалидске заштите и 

вођење евиденција о лицима која су регулисала војну 

обавезу 

 

2.  Задатак Комисије из претходне тачке овог 

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

организацији и спровођењу пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем имовине 

и обавеза општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 1/18). 

 

Централна пописна комисија сачињава коначан 

Извјештај о попису имовине и   обавеза и доставља га 

на усвајање Начелнику општине најкасније до 15. 

фебруара  2022. године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац.                                                       

 

Број: 02 – 111 – 260/21. 

Датум: 12.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. и 91. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

доноси 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању координатора испред јединице 

локалне самоуправе 

 за сарадњу са пројектом „MEG II“ 

 

I – Именује се Владимир Гужвић, замјеник начелника 

општине Србац, као координатор испред јединице 

локалне самоуправе за сарадњу са пројектом „MEG 

II“.  

 

II – Задатак координатора је да учествује и сарађује 

на питањима и активностима везаним за учествовање 

јединице локалне самоуправе на пројекту „MEG II“. 

 

III – Ово Рјешење ступа на снагу одмах а биће 

објављено у Службеном гласнику општине Србац. 

  

Број: 02-111-255/21 

Датум: 17.11.2021. 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 , 61/21) , 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  „Изградња стамбене зграде 

за младе брачне парове у Српцу„ 

 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Изградња стамбене зграде за 

младе брачне парове у Српцу „ у  следећем  саставу: 

 

1. Златко Звиздало,  предсједавајући Комисије 

2. Милорад Лепир,  члан 

3. Сузана Кнежевић, члан 

4. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

4. да у предметном поступку јавне набавке- 

Отвореном поступку,  покренутом Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-191/21 од 

05.11.2021. године а за које је Обавјештење о 

набавци бр. 987-1-3-63-3-38/21 објављено дана 

08.11.2021. године на Порталу јавних набавки и 
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на службеној интернет страници општинске 

управе општине Србац, те у „Службеном 

гласнику БиХ„ бр. 69/21 , изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

(дана 29.11.2021. године са почетком у 9,05 

часова)  

- преглед, оцјену и упоређивање достављених 

понуда ( прије и након е-аукције) 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда  

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке  

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјерљи-

вости, те  непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке  («Службени гласник БиХ» 

број: 103/14 ) 

 

IV    Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V     Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад 

Комисије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

 

VII Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

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- 111-257/21 

Датум: 19.11. 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, 61/21), 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  „ Зимско одржавање 

градских улица и локалних путева на подручју 

општине Србац за период од закључивања уговора 

до 15.04.2022. године ( сезона 2021/2022 ) „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга  „Зимско одржавање градских 

улица и локалних путева на подручју општине Србац 

за период од закључивања уговора до 15.04.2022. 

године ( сезона 2021/2022) „ у  следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Божо Марковић,  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-

196/21 од 11.11.2021. године а за које је Обавјештење 

о набавци бр. 987-7-2-64-3-39/21 објављено на 

Порталу јавних набавки и на службеној страници 

општинске управе општине Србац дана 12.11.2021. 

године, изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 25.11.2021. 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 
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- 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- 111-267/21 

Датум: 24.11. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

231 

 

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, 61/21), 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 - извођење додатних 

( вишка и непредвиђених ) радова по Уговору бр. 

02-404-144/21 о извођењу радова „Изградње 

објекта дјечијег вртића – фаза I „  

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова - извођење додатних (вишка и 

непредвиђених ) радова по Уговору бр. 02-404-144/21 

о извођењу радова „Изградње објекта дјечијег вртића 

– фаза I „ закљученог дана 21.07.2021. године између 

Конзорција - Друштва са ограниченом одговорношћу 

за грађевинску дјелатност „ГРАТОД„ д.о.о. Бања Лука 

и „ЕЛМОРАД „ електромонтажни радови, друштво са 

ограниченом одговорношћу Бања Лука и општине 

Србац, у следећем  саставу: 

 

1. Златко Звиздало,  предсједавајући Комисије 

2. Милорад Лепир,  члан Комисије 

3. Сузана Кнежевић, члан Комисије 

4. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке - 

Преговарачком поступку без објављивања обавје-

штења о набавци ,  покренутом Одлуком Начелника 

општине бр. 02-404-201/21 од 12.11.2021. године а за 

које је Информација о поступку објављена на 

службеној страници општинске управе Србац дана 

18.11.2021. године, изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављене понуде 

(дана 30.11.2021. године у 12,00 часова) 

- преглед и оцјену  достављене понуде  

- да у име општине Србац учествује у прего-

ворима који ће се у оквиру Преговарачког  

поступка без објављивања обавјештења о 

набавци водити са позваним понуђачима, при 

чему је Комисија дужна у преговорима  

настојати  да обезбједити најповољније услове 

извођења  предметних радова за општину Србац, 

полазећи од утврђеног приједлога Уговора и 

финансијских средстава обезбјеђених  за 

предметне намјене 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуде и сачињавање извјештаја о раду 

Комисије са препоруком за додјелу Уговора или 

поништавање/обустављање поступка јавне 

набавке и наведеним разлозима издавања 

одговарајуће 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 
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потписати изјаву о непристрасности и повјерљи-

вости, те непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке  («Службени гласник БиХ» 

број: 103/14) 

 

IV Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова  Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI  Председавајући Комисије координира рад Коми-

сије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију  и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије.  

 

Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02 –111-268/21 

Датум: 24.11.2021. 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, 61/21), 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 - додатне услуге по 

Уговору  бр. 02-404-37/21 о обављању услуга  

“ Изнајмљивања мрежних мултифункционалних 

уређаја за штампање и одржавања принтер/копир 

/ скенер / факс уређаја, са инсталирањем софтвера 

за мониторинг “ за потребе општинске управе 

општине Србац за период до 31.12.2021. године “ 

закљученом дана 17.03.2021. године између „АЛФ-

ОМ „ д.о.о. Бања Лука и  општине Србац 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга - додатне услуге по Уговору  бр. 

02-404-37/21 о обављању услуга “ Изнајмљивања 

мрежних мултифункционалних уређаја за штампање 

и одржавања принтер/копир / скенер / факс уређаја, 

са инсталирањем софтвера за мониторинг“ за потребе 

општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године “ закљученом дана 17.03.2021. 

године између „АЛФ-ОМ„ д.о.о. Бања Лука и  

општине Србац, у следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Борислав Лакић,  члан 

3. Златко Звиздало, члан 

4. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Преговарачком поступку без објављивања 

обавјештења о набавци ,  покренутом Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-197/21 од 11.11.2021. 

године а за које је Информација о поступку 

објављена на службеној страници општинске управе 

Србац дана 19.11.2021.2021. године, изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављене понуде 

(дана 26.11.2021. године у 9,00 часова) 

- преглед и оцјену  достављене понуде  

- да у име општине Србац учествује  у 

преговорима који ће се у оквиру преговарачког  

поступка без објављивања обавјештења о 

набавци водити са позваним понуђачима, при 

чему је Комисија дужна у преговорима  

настојати  да обезбједити најповољније услове 

обављања  предметних услуга за општину 

Србац, полазећи од утврђеног приједлога 

Уговора и финансијских средстава обезбјеђених  

за предметне намјене 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуде и сачињавање извјештаја о раду 

Комисије са препоруком за додјелу Уговора или 

поништавање/обустављање поступка јавне 

набавке и наведеним разлозима издавања 

одговарајуће 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 повјерљиво-

сти, те  непостојању сукоба интереса у складу са 
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чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке («Службени гласник БиХ» број:          

103/14 ) 

 

IV Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад Коми-

сије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII  Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију   и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије.  

 

Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02 –111-269/21 

Датум: 24.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 48. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени  гласник 

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

Статута општине Србац („Службени гласник опшине 

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

доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе 

општине Србац ("Службени гласник општине 

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

7/18, 5/19, 11/19, 12/19, 1/20, 7/20, 9/20, 14/20, 17/20, 

3/21 и 8/21) ), у члану 20.у табеларном прегледу 

организационих јединица врше се следеће измјене и 

допуна: 

 

-Шифра 03: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:  

 

мијења се назив радног мјеста под шифром: 03.17 и 

гласи: ,,Самостални стручни сарадник за дијаспору, 

питања мањина и равноправност полова“, 

 

Шифра 04: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉО-

ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: 
мијења се назив радног мјеста под шифром: 04.34 и 

гласи: ,,Виши стручни сарадник за развој и 

подстицање развоја привреде“, 

 

- Шифра 08: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 

ЈЕДИНИЦА:  

систематизује се радно мјесто под шифром 08.72-

„Руководилац акције гашења пожара“. 

У задњем реду наведене табеле умјесто броја 15 

треба да стоји број 16. 

Члан 2. 

У Табеларном прегледу организационих јединица у 

члану 20. последња табела мијења се и гласи: 

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПРЕМА БРОЈУ У 

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ГЛАСИ: 

 

ШИФРЕ 

01-08 

СВЕУКУПНО ИЗВРШИЛАЦА 

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ 

(3+1+9+27+8+9+7+11=75), СА 

16 ИЗВРШИЛАЦА У ТВЈ) 

91 

 

Члан 3. 

У члану 21.- врше се следеће измјене и допуне по 

радним мјестима: 

РАДНО МЈЕСТО: 03.17: Самостални стручни 

сарадник за дијаспору, питања мањина и    

равноправност полова    1                                                                                            

 

Опис послова: 

-алинеја трећа мијења се и гласи: „ координира рад 

потписника Протокола о поступању у случајевима 

насиља у породици општине Србац, те припрема 

извјештај о насиљу у породици на подручју 

општине Србац“ 

Врста и степен стручне спреме, стручно знање: 

 „ четверогодишњи студиј, правни факултет или 

први циклус студија , дипломирани правник са 

најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент“ 

Радно искуство у траженом степену образовања: 

„најмање једна (1) година радног искуства у 

траженом степену образовања“. 

Категорија радног мјеста: 

 „Пета“ 

Звање: 

 „Самостални стручни сарадник трећег звања“ 

Сложеност послова: 

 „Прецизно одређени сложени послови у којима се 
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примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике“ 

Самосталност у раду: 

 „Самосталност у раду ограничена је повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања“ 

 

Остали дио текста за радно мјесто 03.17 остаје 

непромјењен. 

РАДНО МЈЕСТО: 04.34: Виши стручни 

сарадник за развој и подстицање развоја 

привреде      1                                                                                                                              

 

Врста и степен стручне спреме, стручно знање: 

 „виша стручна спрема- дипломирани инжењер 

пољопривреде за аграрну економију и рурални 

развој или први циклус студија са најмање 180 

ЕЦТС бодова“ 

Радно искуство у траженом степену образовања: 

„најмање једна (1) година радног искуства у 

траженом степену образовања“. 

Категорија радног мјеста: 

„Шеста“. 

Звање: 

„Виши стручни сарадник трећег звања“ 

Сложеност послова: 

„Мање сложени послови са ограниченим бројем 

међусобно повезаних различитих задатака у којима 

се примјењују утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике. 

 

Остали дио текста за радно мјесто 04.34 остаје 

непромјењен. 

 

 

             Члан 4. 

У члану 21. – додаје се радно мјесто: 

РАДНО МЈЕСТО: 08.72: Руководилац акције 

гашења пожара                                    1                           

                                                                                                   

Опис послова:  

 -проводи мјере заштите од пожара у стамбеним 

објектима, занатским радњама, угоститељским 

објектима, трговачким објектима и сл; 

-врши контролу функционалности и исправности 

водозахвата и уличних хидраната; 

-предлаже мјере непосредном старјешини за 

побољшање превентивних и репресивних мјера 

заштите од пожара на територији општине; 

-врши редовне, ванредне и контролне прегледе 

стамбених, пословних, угоститељских и других 

објеката у којима се окупља већи број људи, а све у 

циљу побољшања и унапређења мјера заштите од 

пожара; 

-врши контролу одлагања запаљивих течности и 

гасова, и других запаљивих материја у подрумима, 

таванима и другим мјестима гдје представљају 

опасност; 

-врши контролу проходности пожарних путева и 

прилаза електричним разводним таблама, 

хидрантима, ватрогасним апаратима; 

-врши контролу забране кориштења отвореног 

пламена и пушења на пожарно угроженим 

просторима; 

-саставља записник о извршеној контроли, са 

приједлогом мјера за отклањање узрока који могу 

довести до избијања и ширења пожара, те га 

доставља власнику објекта; 

-даје редовне информације о стању и проблемима 

заштите од пожара на подручју општине 

непосредном старјешини; 

-врши контролу исправности и функционалности 

унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара у 

објектима који су пожарно оптерећени; 

-обавља и друге послове по налогу старјешине 

територијалне ватрогасне јединице коме је 

истовремено и одговоран за свој рад 

Врста и степен стручне спреме, стручно знање: 

најмање средња стручна спрема квалификованог 

радника одговарајуће техничке струке: ватрогасне, 

грађевинске, машинске, металске, браварске, 

хемијске или електричарске. 

Радно искуство у траженом степену образовања: 

најмање једна година (1) радног искуства у 

траженом степену образовања. 

Други посебни услови:положен стручни испит за 

руководиоца акције гашења пожара, положен 

стручни испит за рад са судовима под притиском и 

положен испит за возача „Ц“ категорије. 

Статус:намјештеник 

Категорија радног мјеста:/ 

Сложеност послова: Рутински послови са великим 

бројем међусобно повезаних задатака у којима се 

примјењују једноставно и прецизно утврђене 

методе рада и поступци. 

Самосталност у раду: Самосталност у раду 

ограничена је надзором и помоћи непосредног 

руководиоца у рјешавању стручних питања. 

Одговорност:Одговорност за правилну примјену 

методе рада, поступака или стручних техника. 

Пословна комуникација: Контакти унутар 

унутрашње организационе јединице у којој је 

систематизовано радно мјесто. 

 

 

Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у Службеном гласнику општине Србац.  

 

Број: 02-022-169/21 

Датум: 12.11.2021.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 

 

 

294 Закључак  о прихватању  Нацрта Одлуке о усвајању Ребаланса II Буџета општине Србац за 

2021. годину и  Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Србац за 2021. 

годину 

1 

295 Закључак о прихватању  Нацрта Одлуке о усвајању Основа Економске политике општине 

Србац за 2022. годину, Нацрта Одлуке о усвајању Буџета општине Србац за 2022. годину и  

Нацрта Одлуке о извршењу Буџета општине Србац за 2022. годину 

1 

296 Одлука о одобравању исплате  новчаних  средстава за подстицање развоја пољопривреде у 

2021. години на подручју општине Србац 

2 

297 Одлука о утврђивању статуса удружења од јавног интереса за општину Србац  4 

298 Одлука о укључивању у трезорски систем пословања ЈЗУ „Дом здравља“ Србац  5 

299 Одлука о допуни Одлуке о успостављању регистра буџетских корисника општине Србац 5 

300 Одлука о доношењу Регулационог плана проширење Индустријске зоне у Ситнешима 5 

301 Одлука о измјени Одлуке o фонду стамбених јединица социјалног становања општине Србац 6 

302 ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СРБАЦ ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА бр: 01-022-

178/21 од 28.09.2021. године, објављене у Сл. гласнику општине Србац број: 9/21   

7 

303 Одлука о утврђивању губитка својства добра у општој употреби у К.О. Ситнеши 8 

304 Одлука о давању у закуп канцеларије у објекту Дјечијег вртића „Наша радост“ у Улици 11. 

новембар у Српцу, Општинском одбору Српске демократске странке, Србац 

8 

305 Одлука о давању у закуп канцеларије на првом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац 

Удружењу ветерана одбрамбено-отаџбинског рата 1991-1995 општине Србац 

8 

306 Одлука о давању у закуп канцеларије на првом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац 

удружењу Уједињени равногорски покрет отаџбине српске, Општински одбор „Мотајица“ 

Србац 

9 

307 Рјешење о именовању комисије за учешће на раду у изради одлуке којом се прописује начин, 

услови и поступак утврђивања услова за избор корисника пројекта „Зграда за младе брачне 

парове у Српцу“ 

9 

308 Рјешење о разрјешењу Дијане Миланковић дужности вршиоца дужности директора Јавне 

установе Дјечији вртић "Наша радост" Србац 

10 

309 Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић "Наша 

радост" Србац 

10 

310 Закључак о усвајању Извода из записника са осме сједнице Скупштине општине Србац 11 

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

школској 2021/2022. години 

11 

312 Закључак о усвајању  Извјештаја о успјеху и владању ученика на крају другог полугодишта 

школске  2020/2021. године 

11 

313 Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма додјеле субвенција пословним 

субјектима погођеним кризом изазваном вирусом 

корона (COVID 19) на подручју општине Србац за 2020. годину 

12 

314 Закључак о давању сагласности на Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Србац за 2021/2022. годину 

12 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

Број                                Назив  акта                                                          Страна 

 

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

корона (COVID-19) 

12 

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

корона (COVID-19) 

14 

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

корона (COVID-19) 

16 

203 Наредба о давању сагласности на Измјену Колективног уговора за запослене у   

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

18 

204 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова „Изградње Друштвеног дома (Дома културе) у 

Мјесној заједници  Разбој Љевчански - фаза II „ понуђачу - Занатство, трговина и услуге 

„КВОЧКА КЕРАМИКА„ Ненад Квочка с.п. Бања Лука 

18 

205 ОДЛУКА О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ 

СРБАЦ ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 

20 

206 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова  на објектима на подручју општине Србац –  

Лот бр. 3 - Изградња водоводног прикључка за локацију новог Дјечијег вртића у Српцу„  

понуђачу - Комуналном предузећу „ВОДОВОД„ А.Д. Србац 

28 

207 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова  на објектима на подручју општине Србац – 

Лот бр. 2 - Изградња пливајуће плоче за изградњу привременог објекта за потребе 

пословне зграде  у Улици „ 11. новембра „ у Српцу  понуђачу - Прометно услужном предузећу 

„ЦИКЛОН ДУО„ д.о.о. Србац 

29 

208 Правилник о измјени Правилника о организацији и спровођењу пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза 
31 

209 Правилник о критеријима, поступку и начину остваривања новчаних подстицаја за 

запошљавање на подручју општине Србац за 2021. годину 

31 

210 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова  на објектима на подручју општине Србац – 

Лот бр. 1 – „ Санација дијела објекта Друштвеног дома у Ножичком за потребе Мјесног уреда 

Ножичко „ понуђачу - „КОМИНГ ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац 

33 

211 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга „Медијског праћења рада општинске управе 

(снимање, монтирање и емитовање прилога посвећених информацијама о активностима 

општинске управе) за период од момента закључивања Уговора до 31.12.2021. године „,  

понуђачу – Привредном друштву  „АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА„ друштво за 

информисање д.о.о. Бања Лука 

35 

212 Одлука о додјели Уговора о испоруци робе  – надзорних камера ( сигурносна опрема ) за 

видеонадзор јавних површина ( са услугама монтаже ) ,  понуђачу – „DESKinženjering „ д.о.о. 

Бања Лука 

36 

213 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова „Санације ограда оштећених приликом 

реконструкције и модернизације локалног пута Црнаја - Мартинац„ „ понуђачу - Услужно 

прометном друштву „ГРАДИС ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац 

37 

214 Одлука о редовном годишњем попису имовине и обавеза општине Србац 39 

215 Одлука о додјели Уговора о набавци софтвера – безбједоносног програма ( једногодишње 

лиценце ) за 69. радних станица општинске управе општине Србац,  понуђачу – „ ИТИНЕРИС 

„ д.о.о. за развој пословних информатичких рјешења, сродне услуге и консалтинг Тузла 

39 

216 Рјешење о именовању Комисије за новчане подстицаје у пољопривреди за 2021.годину 40 

217 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке радова  „ Радови на 

објектима на подручју општине Србац „ 

41 

218 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке радова  „Санација 

ограда оштећених приликом реконструкције и модернизације локалног пута Црнаја - 

Мартинац„ 

42 

219 Рјешење о именовању Комисије за анализу и оцјену захтјева за новчане подстицаје за 

запошљавање за 2021. годину 

43 



26.11.2021.                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 10                               55  

 

 

 

 

220 Рјешење о образовању  Комисије за попис готовине и готовинских еквивалената 43 

221 Рјешење о образовању  Комисије за попис залиха материјала и ситног инвентара 43 

222 Рјешење о образовању  Комисије за попис земљишта и биолошке имовине 44 

223 Рјешење о образовању  Комисије за попис обавеза 44 

224 Рјешење о образовању  Комисије за попис објеката и сталних средстава у фази прибављања 45 

225 Рјешење о образовању  Комисије за попис пласмана, потраживања и аванса 45 

226 Рјешење о образовању  Комисије за попис постројења и опреме, драгоцјености и 

нематеријалне произведене имовине 
46 

227 Рјешење о образовању  Централне пописне комисије 46 

228 Рјешење о именовању координатора испред јединице локалне самоуправе  за сарадњу са 
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