
 

  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ 
Издавач: Скупштина општине Србац              

                Трг Бораца број: 1. 

Телефон:  051-740-124 

Факс:       051-740-152 

Е-mail: skupstina.opstine@srbac-rs.com 

Одговорни уредник: Срђан Бркић 

Штампа:  Општина Србац 

 

 

Година: 51 

Број:11/2021 

Србац, 23.12.2021. године 

 

 

ОПШТИНА СРБАЦ 

Рачун јавних прихода 

5510180000947326 код UNICREDIT 

BANK СРБАЦ 

Шифра јавних прихода 729124 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

315 

 

На основу 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 31. тачка з) и 32. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16) и члана 37. и 90. Статута општине Србац 

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

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 23.12.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Ребаланса II Буџета општине Србац 

за 2021. годину 

 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Србац усваја Ребаланс II 

Буџета општине Србац за 2021. годину у износу 

од 11.257.000 КМ. 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс II Буџета 

општине Србац за 2021. годину. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 01-022-223/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

__________________________________________ 

 

БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  СРБАЦ  ЗА  2021. ГОД. 
 

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА 
 

ПРИХОДИ БУЏЕТА 
 

Р.  

бр. 
Позиц. 

 

О П И С 

План 

2021. 

год. 

Ребаланс 

I 2021. 

год. 

Извршење 

I-IX 2021. 

год. 

Ребаланс 

II 2021. 

год. 

Индекс 

7/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A   БУЏЕТСКА  СРЕДСТВА  (I+II+III+IV) 8.000.000 9.824.000 7.688.516 11.257.000 115 

                

I   ПРИХОДИ  (1+2+3+4+5) 7.830.000 8.094.000 6.426.481 9.638.000 119 

                

    ПРИХОДИ  (1+2) 7.200.000 7.185.000 5.861.001 7.910.000 110 

                

1.   ПОРЕСКИ  ПРИХОДИ  (1.1.-1.6.)           

                

1.1.   Приходи од пореза на доходак и добит           

  711113 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 1.000 1.000 0 500 50 

    Свега: 1.000 1.000 0 500 50 
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1.2.   Порези на лична прим. и прих.од сам.дјела.           

  713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности 70.000 70.000 63.524 80.000 114 

  713113 Порез на лична примања 390.000 390.000 283.972 360.000 92 

    Свега: 460.000 460.000 347.496 440.000 96 

                

1.3.   Порез на непокретности           

  714111 Порез на непокретности 185.000 185.000 183.481 225.000 122 

    Свега: 185.000 185.000 183.481 225.000 122 

                

1.4.   Порез на пром. произ. и усл.           

  715000 Порез на промет производа и услуга-заостале обавезе 2.000 2.000 143 500 25 

    Свега: 2.000 2.000 143 500 25 

                

1.5.   Индиректни порези           

  717112 Индиректни порези 5.050.000 5.080.000 4.303.228 5.850.000 115 

    Свега: 5.050.000 5.080.000 4.303.228 5.850.000 115 

                

1.6.   Остали порези           

  719113 Порез на добитке од игара на срећу 8.000 8.000 33.224 45.000 563 

    Свега: 8.000 8.000 33.224 45.000 563 

                

    УКУПНО  ПОРЕСКИ  ПРИХОДИ 5.706.000 5.736.000 4.867.573 6.561.000 114 

                

2.   НЕПОРЕСКИ  ПРИХОДИ  (2.1.-2.8.)           

                

    Приходи од закупа и ренте           

2.1. 721223 Приходи од закупа земљишта 30.000 25.000 5.102 20.000 80 

    Свега: 30.000 25.000 5.102 20.000 80 

                

2.2.   Општинске административне таксе           

  722121 Општинске административне таксе 50.000 50.000 32.574 45.000 90 

    Свега: 50.000 50.000 32.574 45.000 90 

2.3.   Комуналне таксе           

  722312 Комунална такса на фирму  200.000 170.000 164.360 185.000 109 

  722318 Комунална такса за кориштење рекламних паноа 5.000 5.000 1.200 5.000 100 

  722319 Комунална такса за коришћење простора за паркирање 70.000 70.000 53.957 70.000 100 

    Свега: 275.000 245.000 219.517 260.000 106 

2.4.   Приходи од накнада           

  722411 Накнада  за  уређивање грађевинског земљишта 40.000 80.000 28.713 37.000 46 

  722412 Накнада за кориштење грађевинског земљишта 10.000 20.000 8.385 16.000 80 

  722424 Накнада за кориштење минералних сировина 20.000 20.000 9.961 13.000 65 

  722425 Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 10.000 10.000 5.488 8.000 80 

  722435 Средства за развој неразвијених дијелова општине 440.000 480.000 288.878 367.000 76 

  722400 Накнада за кориштење вода 170.000 90.000 77.900 105.000 117 

  722461 Комунална накнада 70.000 75.000 60.926 82.000 109 

  722467 Накнада за противпожарну заштиту 45.000 45.000 25.509 30.000 67 

  722491 Концесионе накнаде 75.000 75.000 49.235 77.000 103 

    Свега: 880.000 895.000 554.997 735.000 82 

2.5.   Приходи од пружања јавних услуга           

  722591 Приходи од пружања јавних услуга-Општинска управа 10.000 10.000 11.482 24.000 240 
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  722591 Властити приходи-Центар за социјални рад 10.000 10.000 13.687 19.000 190 

  722591 Властити приходи-Дјечији вртић 180.000 150.000 108.868 170.000 113 

  722591 Властити приходи-ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ 12.000 12.000 12.384 14.000 117 

  722591 Властити приходи-Народна библиотека 1.000 1.000 395 1.000 100 

  722591 Властити приходи-ЈУ Центар за културу и спорт 15.000 15.000 4.989 20.000 133 

    Свега: 228.000 198.000 151.804 248.000 125 

2.6.   Новчане казне           

  723121 Новчане казне 1.000 1.000 30 1.000 100 

    Свега: 1.000 1.000 30 1.000 100 

2.7.   Ост. непор. приходи           

  729124 Остали непорески приходи 30.000 35.000 29.404 40.000 114 

    Свега: 30.000 35.000 29.404 40.000 114 

    УКУПНО  НЕПОРЕСКИ  ПРИХОДИ 1.494.000 1.449.000 993.428 1.349.000 93 

3.   Текуће помоћи           

  731211 Текуће помоћи 10.000 10.000 11.800 15.000 150 

    Свега: 10.000 10.000 11.800 15.000 150 

4.   Капиталне помоћи           

  731229 Капиталне помоћи 30.000 230.000 10.500 130.000 57 

    Свега: 30.000 230.000 10.500 130.000 57 

5.   Tрансфери између различитих јединица власти           

  787200 Tрансфери од ентитета 590.000 642.000 515.780 1.555.000 242 

  787300 Tрансфери од јединица локалне самоуправе  0 27.000 27.400 28.000 104 

    Свега: 590.000 669.000 543.180 1.583.000 237 

II   Примици за нефинансијску имовину           

  813100 Примици од продаје имовине-земљишта 140.000 140.000 5.128 10.000 7 

    Свега: 140.000 140.000 5.128 10.000 7 

III   Примици од узетих зајмова           

  921111 Примици од издавања обвезница у земљи 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100 

  921200 Примици од зајмова узетих од банака-револвинг 0 340.000 0 340.000 100 

    Свега: 0 1.540.000 1.200.000 1.540.000 100 

IV   
Остали примици из трансакција са другим јединицама 

власти 
          

  938110 
Примици за накнаде плата за родитељско одсуство који се 

рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 
30.000 50.000 56.907 69.000 138 

    Свега: 30.000 50.000 56.907 69.000 138 

РАСХОДИ  БУЏЕТА 

(Збирни преглед прихода и расхода по економским категоријама) 

  
   

Р.  

бр. 
Позиц. О П И С 

План 

2021. 

год. 

Ребаланс 

I 2021. 

год. 

Извршење 

I-IX 2021. 

год. 

Ребаланс 

II 2021. 

год. 

Индекс 

7/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б   БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА  (1+9+11+12+13+14+15) 8.000.000 9.824.000 6.235.498 11.257.000 115 

                

1.   ТЕКУЋИ  РАСХОДИ  (2+3+4+6+7+8) 6.760.650 7.110.950 5.324.664 7.354.800 103 

                

2. 411000 Расхoди за лична примања 2.807.650 2.984.150 2.205.928 3.042.400 102 

  411100 Расходи за бруто плате 2.382.200 2.558.700 1.928.259 2.642.750 103 

  411200 Расх. за  накнаде  запослених 346.600 346.600 243.239 340.900 98 

  411300 Расходи плата за вријеме боловања којe се не рефундирају 15.000 15.000 9.446 24.300 162 
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  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима 63.850 63.850 24.984 34.450 54 

                

3. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.477.300 1.603.100 1.153.063 1.597.000 100 

  412100 Расходи по основу закупа 5.100 5.100 5.036 5.100 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 141.000 141.000 112.010 130.200 92 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 114.800 116.800 76.507 104.700 90 

  412300 Расходи за режијски материјал 42.100 42.100 31.956 48.700 116 

  412400 Расходи за остали материjал за посебне намјене 51.000 50.800 37.805 56.000 110 

  412500 Расходи за текуће одржавање 130.800 211.800 171.268 227.200 107 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  7.500 7.500 2.089 4.300 57 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 39.300 43.300 28.379 36.600 85 

  412700 Расходи за стручне услуге 112.300 126.300 91.377 140.500 111 

  412800 Расходи за услуге одржававања јавних површина 310.000 337.000 239.007 341.000 101 

  412900 Остали непоменути расходи 212.400 210.400 158.798 241.700 115 

  412900 
Расходи за бруто накнаде одборника, Општинска изборна 

комисија и трошкови бирачких одбора 
286.000 286.000 169.614 228.000 80 

  412900 Расходи манифестација 25.000 25.000 29.217 33.000 132 

                

4.   Грантови  2.151.200 2.179.200 1.719.210 2.360.000 108 

  414100 Субвенције предузећима за запошљавање 30.000 30.000 0 30.000 100 

  415200 Грантови другим нивоима владе 18.500 18.500 16.710 18.500 100 

  415200 Текући грантови јавним нефинасијским субјектима 602.700 605.700 446.025 598.600 99 

  416100 Грантови појединцима 1.340.000 1.365.000 1.110.748 1.506.900 110 

  416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 160.000 160.000 145.728 206.000 129 

                

5. 415230 Капитални грантови 50.500 50.500 21.304 29.500 58 

  415200 Учешће у пројектима 30.500 30.500 9.304 9.500 31 

  415200 Суф.изгр. Храма Васкрс. Госп. у Српцу 20.000 20.000 12.000 20.000 100 

                

6. 413000 Расходи финансирања - кредити банке и обвезнице  312.400 332.400 243.196 331.900 100 

  413100 Расходи по основу камата на обвезнице 192.500 212.500 156.375 216.500 102 

  413300 Расходи по основу камата примљених зајмова у земљи 119.900 119.900 86.821 115.400 96 

                

7. 418000 Расходи финансирања - кредит за воде  2.100 2.100 2.097 2.100 100 

  418100 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 2.100 2.100 2.097 2.100 100 

                

8. 419000 Расходи по судским рјешењима 10.000 10.000 1.170 21.400 214 

  419100 Расходи по судским рјешењима 10.000 10.000 1.170 21.400 214 

                

9. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 45.000 49.800 33.595 45.300 91 

  487300 Помоћ општини Костајница 0 5.000 5.000 5.000 100 

  487400 
Трансфери фонду солидарности за дијагностику и лијечење 

обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 
2.000 1.800 0 1.800 100 

  487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 43.000 43.000 28.595 38.500 90 

                

    Капитални издаци           

10. 511000 Издаци за набавку сталних средстава 200.500 1.536.500 35.875 2.669.900 174 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 20.000 1.400.000 4.879 1.662.000 119 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 
120.000 72.000 6.578 950.000 1.319 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 31.500 31.500 8.392 22.900 73 
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  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 25.000 29.000 16.026 35.000 121 

  513100 Издаци за прибављање земљишта  4.000 4.000 0 0 0 

  513100 Издаци за прибављање земљишта  4.000 4.000 0 0 0 

11.   Укупно капитални издаци (5+10) 251.000 1.587.000 57.179 2.699.400 170 

                

12. 621000 Издаци за отплату дугова према банкама  481.600 599.500 361.692 661.800 110 

  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова од банака  481.600 599.500 361.692 661.800 110 

                

13. 628000 Издаци за отплату дугова према другим јединицам власти  423.100 423.100 414.282 423.100 100 

  628100 Издаци за отплату главнице примљених зајмова од ентитета  423.100 423.100 414.282 423.100 100 

                

14. 638000 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 28.650 48.650 44.087 72.600 149 

  638100 Издаци накнада плата за вријеме боловања којe се рефундирају 28.650 48.650 44.087 72.600 149 

                

15. * Буџетска резерва 10.000 5.000 0 0 0 

        
БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА 

ПО  КОРИСНИЦИМА  ЗА  2021.  ГОДИНУ 

  
  

     

Р.  

бр. 
Позиц. 

 

О П И С 

План 

2021. 

год. 

Ребаланс 

I 2021. 

год. 

Извршење 

I-IX 2021. 

год. 

Ребаланс 

II 2021. 

год. 

Индекс 

7/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ – ОДСЈЕК  ЗА  

СКУПШТИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
          

                

1. 412000 
Расходи за бруто накнаде одборника, Општинска изборна 

комисија и трошкови бирачких одбора 
286.000 286.000 169.614 228.000 80 

  412900 Расходи за бруто накнаде одборника 265.000 265.000 162.918 219.000 83 

  412900 Општинска изборна комисија 9.000 9.000 6.697 9.000 100 

  412900 Трошкови бирачких одбора 12.000 12.000 0 0 0 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 13.000 13.000 1.652 13.000 100 

  412700 Расходи за услуге штампања 13.000 13.000 1.652 13.000 100 

3. 415000 Грантови у земљи 18.500 18.500 16.710 18.500 100 

  415200 Текући грантови политичким организацијама 15.000 15.000 15.000 15.000 100 

  415200 Савез општина и градова 3.500 3.500 1.710 3.500 100 

4. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.500 1.500 0 1.500 100 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.500 1.500 0 1.500 100 

    Укупно потрошачка јединица 0110 319.000 319.000 187.976 261.000 82 

                

    
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ – СЛУЖБА  НАЧЕЛНИКА  

ОПШТИНЕ  
          

                

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 96.000 91.000 86.516 135.100 148 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  5.000 5.000 1.361 3.000 60 

  412700 Расходи за стручне услуге 30.000 25.000 24.169 37.500 150 

  412900 Расходи по основу репрезентације 20.000 20.000 16.938 20.000 100 

  412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3.000 3.000 2.282 3.000 100 

  412900 Расходи по основу свечаности и прослава 8.000 8.000 0 11.600 145 

  412900 Остали непоменути расходи 30.000 30.000 41.766 60.000 200 

2. 415000 Грантови  28.000 28.000 14.032 18.600 66 

  415200 Остале организације и удружења 20.000 20.000 6.032 10.600 53 
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  415200 Синдикална организација општинске управе 8.000 8.000 8.000 8.000 100 

3. 419000 Расходи по судским рјешењима 10.000 10.000 1.170 21.400 214 

  419100 Расходи по судским рјешењима 10.000 10.000 1.170 21.400 214 

4. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 7.500 11.500 4.628 11.500 100 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 7.500 7.500 4.628 7.500 100 

  511700 Израда веб сајта општине 0 4.000 0 4.000 100 

    Укупно потрошачка јединица 0120 141.500 140.500 106.345 186.600 133 

                

    БУЏЕТСКА  РЕЗЕРВА            

                

1. * Текуће помоћи 10.000 5.000 0 0 0 

  * Буџетска резерва 10.000 5.000 0 0 0 

    Укупно буџетска резерва 10.000 5.000 0 0 0 

                

    ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ОПШТУ  УПРАВУ           

                

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 70.000 75.000 62.412 81.500 109 

  412300 Расходи за режијски материјал 26.000 26.000 23.388 32.500 125 

  412500 Расходи за текуће одржавање 20.000 25.000 19.230 25.000 100 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 24.000 24.000 19.794 24.000 100 

2. 416000 Дознаке на име социјалне заштите 322.000 347.000 300.038 353.700 102 

  416100 Помоћи социјално угроженом становништву 65.000 75.000 71.491 77.000 103 

  416100 Посебна заштита бораца, РВИ и породица погинулих бораца 75.000 85.000 77.516 87.000 102 

  416000 Помоћ социјално угроженим пензионерима 10.000 10.000 5.454 10.000 100 

  416100 Обиљежавање датума од значаја борачких категорија 8.000 8.000 7.437 12.000 150 

  416100 Реновирање и одржавање спомен обиљежја 5.000 5.000 0 13.500 270 

  416100 Алтернативни смјештај 10.000 10.000 8.395 10.000 100 

  416100 Подршка наталитетној политици  85.000 85.000 82.783 85.000 100 

  416100 Превоз и смјештај за дјецу са посебним потребама 35.000 35.000 21.389 27.200 78 

  416100 Помоћ дјеци обољелој од дијабетиса  15.000 15.000 16.560 17.000 113 

  416100 Превоз за ученике - сoцијалне категорије  14.000 14.000 6.013 10.000 71 

  416100 Превоз за ученике - превозници 0 5.000 3.000 5.000 100 

3. 415000 Грантови  174.700 174.700 127.830 177.200 101 

  415200 Цивилна заштита 5.000 5.000 1.200 5.000 100 

  415200 Општинска борачка организација 55.000 55.000 41.220 57.500 105 

  415200 
Оо породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

РС  
20.000 20.000 14.940 20.000 100 

  415200 Удружење ратних војних инвалида 10.000 10.000 7.470 10.000 100 

  415200 Субнор 4.200 4.200 3.150 4.200 100 

  415200 Црвени крст 25.000 25.000 18.720 25.000 100 

  415200 Удружење пензионера 20.000 20.000 14.940 20.000 100 

  415200 Удружење родитеља за дјецу са посебним потребама 35.000 35.000 26.190 35.000 100 

  415200 Међуопштинско удружење цивилних жртава рата 500 500 0 500 100 

    Укупно потрошачка јединица 0130 566.700 596.700 490.280 612.400 103 

    ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ФИНАНСИЈЕ           

                

1. 411000 Расходи за лична примања 1.879.000 2.020.000 1.489.570 2.044.700 101 

  411100 Расходи за бруто плате 1.550.000 1.691.000 1.278.010 1.742.500 103 

  411200 Расходи за накнаде запослених 258.000 258.000 186.116 258.000 100 
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  411300 Расходи плата за вријеме боловања којe се не рефундирају 15.000 15.000 9.446 24.300 162 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима 56.000 56.000 15.999 19.900 36 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 22.800 30.800 24.000 37.000 120 

  412700 Расходи за услуге осигурања и финансијског посредовања 10.000 18.000 17.768 23.000 128 

  412700 Расходи за трошкове одржавања лиценци 4.300 4.300 0 4.000 93 

  412900 Остали непоменути расходи 6.000 6.000 3.225 6.000 100 

  412900 Раходи за бруто накнаде волонтерима 2.500 2.500 3.007 4.000 160 

3. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 2.000 6.800 5.000 6.800 100 

  487300 Помоћ општини Костајница 0 5.000 5.000 5.000 100 

  487400 
Трансфери фонду солидарности за дијагностику и лијечење 

обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 
2.000 1.800 0 1.800 100 

4. 638000 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 8.500 8.500 8.499 8.500 100 

  638100 Издаци накнада плата за вријеме боловања којe се рефундирају 8.500 8.500 8.499 8.500 100 

    Укупно потрошачка јединица 0140 1.912.300 2.066.100 1.527.070 2.097.000 101 

                

 
  

ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРИВРЕДУ,  ПОЉОПРИВРЕДУ  И  

ДРУШТВЕНЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ 
          

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 37.000 37.000 8.635 31.600 100 

  412900 Услуге мртвозорства 14.000 12.000 3.142 14.900 124 

  412200 Услуге дератизације 8.000 7.500 2.287 3.000 40 

  412200 Услуге дезинсекције 5.000 7.500 3.206 3.700 49 

  412500 Расходи текућег одржавања каналске мреже  10.000 10.000 0 10.000 100 

2. 414000 Субвенције 30.000 30.000 0 30.000 100 

  414100 Субвенције предузећима за запошљавање 30.000 30.000 0 30.000 100 

3. 416000 Текуће дознаке грађанима 143.000 143.000 77.624 162.200 113 

  416100 Стипендије  60.000 60.000 60.200 71.200 119 

  416100 Средства за награде матурантима средњих школа 5.000 5.000 5.980 6.000 120 

  416100 Превоз ученика 18.000 18.000 6.802 15.000 83 

  416100 Средства за пољопривредне произвођаче  60.000 60.000 4.642 70.000 117 

4. 415000 Грантови  400.000 403.000 304.163 402.800 100 

  415200 Радио Србац 95.000 95.000 71.244 95.000 100 

  415200 СКПД Просвјета 14.000 14.000 10.494 16.000 114 

  415200 Дом здравља 57.000 57.000 42.750 57.000 100 

  415200 НО Миленијум 3.000 3.000 2.250 3.000 100 

  415200 УГ  Ц.Е.З.А.Р. 18.000 18.000 16.500 21.000 117 

  415200 УГ ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ  15.000 15.000 11.250 15.000 100 

  415200 Средства за спорт 120.000 120.000 84.500 122.500 102 

  415200 Културно-спортске манифестације 20.000 20.000 14.200 15.000 75 

  415200 Вјерске заједнице 5.000 5.000 880 900 18 

  415200 Културно умјетничка друштва 5.000 5.000 4.200 5.000 100 

  415200 Удружење слабовидних и слијепих 7.000 7.000 5.547 7.000 100 

  415200 Суфинансирање омладинских пројеката 12.000 12.000 13.354 13.400 112 

  415200 Удружење жена Србац 2.000 2.000 1.494 2.000 100 

  415200 Противградна заштита 27.000 27.000 22.500 27.000 100 

  415200 Волонтерски сервис РС 0 3.000 3.000 3.000 100 

5. 511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 
20.000 18.000 0 13.000 72 

  511200 Реконструкција водопривредних објеката 5.000 5.000 0 0 0 

  511200 BFC SEE цертификација 15.000 13.000 0 13.000 100 

    Укупно потрошачка јединица 0150 630.000 631.000 390.421 639.600 101 
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ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРОСТОРНО  УРЕЂЕЊЕ  И 

СТАМБЕНО–КОМУНАЛНЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ 
          

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 595.700 713.700 568.129 709.400 99 

  412100 Расходи по основу закупа  5.100 5.100 5.036 5.100 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 60.000 60.000 39.505 55.000 92 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 65.000 65.000 79.985 61.000 94 

  412200 Расходи пo основу провизије за наплаћену таксу  3.600 3.600 3.967 4.300 119 

  412500 Одржавање локалих некатегорисаних путева и улица 50.000 130.000 113.519 128.000 98 

  412500 Одржавање и санација јавне расвјете 20.000 20.000 14.441 26.000 130 

  412700 Расходи за унапређење безбједности у саобраћају 5.000 5.000 0 0 0 

  412700 Геодетске услуге  10.000 21.000 19.854 22.000 105 

  412800 Одржавање зелених површина 160.000 160.000 113.626 160.000 100 

  412800 Расходи уређење града  10.000 17.000 13.235 14.000 82 

  412800 Расходи зимске службе 45.000 45.000 20.584 45.000 100 

  412800 Расходи уличне расвјете 95.000 95.000 71.561 102.000 107 

  412800 Расходи одвоза смећа 0 20.000 20.000 20.000 100 

  412900 Расходи за услуге контроле и наплате паркинга  67.000 67.000 52.815 67.000 100 

2. 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 20.000 1.400.000 4.879 1.662.000 119 

  511100 Издаци за изградњу водоводне мреже 20.000 0 0 0 - 

  511100 Издаци за изградњу зграде за младе брачне парове 0 1.400.000 0 1.650.000 118 

  511100 Изградња дјечијег вртића 0 0 4.879 12.000 - 

3. 511700 Издаци за нематеријалну произ.имовину 25.000 25.000 16.026 25.000 100 

  511700 Издаци за израду просторно планске документације 25.000 25.000 16.026 25.000 100 

4. 511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 
100.000 54.000 6.578 929.000 1.720 

  511200 Реконструкција зграда 30.000 30.000 1.220 23.000 77 

  511200 Реконструкција путева, водопривредних објеката и улица 70.000 24.000 5.358 906.000 3.775 

5. 513100 Издаци за прибављање земљишта  4.000 4.000 0 0 0 

  513110 Издаци за прибављање земљишта  4.000 4.000 0 0 0 

    Укупно потрошачка јединица 0160 744.700 2.196.700 595.611 3.325.400 151 

    ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ           

1. 412000 Расходи за стручне услуге 3.000 3.000 349 3.000 100 

  412700 Узорковање по службеној дужности 3.000 3.000 349 3.000 100 

    Укупно потрошачка јединица 0220 3.000 3.000 349 3.000 100 

    ТЕРИТОРИЈАЛНА  ВАТРОГАСНА  ЈЕДИНИЦА           

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 40.000 40.000 26.685 41.000 103 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 3.000 3.000 2.407 3.400 113 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 3.500 3.500 3.349 4.500 129 

  412300 Расходи за режијски материјал 500 500 84 500 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 12.000 8.000 7.865 12.000 150 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 8.000 12.000 7.144 8.600 72 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  1.000 1.000 0 0 0 

  412700 Расходи за услуге осигурања 2.000 2.000 955 2.000 100 

  412900 Остали непоменути расходи 10.000 10.000 4.881 10.000 100 

2. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 8.000 8.000 0 7.000 88 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8.000 8.000 0 7.000 88 

    Укупно потрошачка јединица 0125 48.000 48.000 26.685 48.000 100 
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    ОСТАЛА  БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА           

                

1. 415000 Грантови 50.000 50.000 21.304 29.500 59 

  415200 Учешће у пројектима 30.000 30.000 9.304 9.500 32 

  415200 Суф.изгр. Храма Васкрс. Госп. у Српцу 20.000 20.000 12.000 20.000 100 

2. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 310.500 330.500 241.682 329.900 100 

  413100 Расходи по основу камата на обвезнице 192.500 212.500 156.375 216.500 102 

  413300 Расходи по основу камата примљених зајмова од банака  118.000 118.000 85.307 113.400 96 

  418000 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови 

између јединица власти 
2.100 2.100 2.097 2.100 100 

  418100 Расходи по основу камата примљених зајмова од ентитета  2.100 2.100 2.097 2.100 100 

3. 621000 Издаци за отплату дугова 469.100 587.000 352.499 649.400 111 

  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова од банака  469.100 587.000 352.499 649.400 111 

  628000 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 423.100 423.100 414.282 423.100 100 

  628100 Издаци за отплату главнице примљених зајмова од ентитета  423.100 423.100 414.282 423.100 100 

    Укупно потрошачка јединица 0190 1.254.800 1.392.700 1.031.864 1.434.000 103 

                

    I  ЈУ ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД           

                

1. 411000 Расходи за лична примања 300.850 304.850 203.319 284.800 93 

  411100 Расходи за бруто плате 255.000 259.000 174.684 243.000 94 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 43.000 43.000 25.796 37.000 86 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима 2.850 2.850 2.839 4.800 168 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 60.000 60.000 35.245 59.700 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 5.200 5.200 640 5.000 96 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 9.100 9.100 5.579 8.000 88 

  412300 Расходи за режијски материјал 5.500 5.500 2.315 5.500 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.000 3.000 704 2.000 67 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 3.000 3.000 849 2.000 67 

  412700 Расходи за стручне услуге 20.300 20.300 14.954 21.500 106 

  412900 Остали непоменути расходи 6.400 6.400 6.789 5.700 89 

  412900 Расходи рада комисија 7.500 7.500 3.415 10.000 133 

3. 416000 Дознаке на име социјалне заштите 1.035.000 1.035.000 878.814 1.197.000 116 

  416100 Програм социјалне заштите 875.000 875.000 733.086 991.000 113 

  416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 160.000 160.000 145.728 206.000 129 

4. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 43.000 43.000 28.595 38.500 90 

  487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 43.000 43.000 28.595 38.500 90 

5. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 3.000 3.000 1.254 3.000 100 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000 3.000 1.254 3.000 100 

6. 638000 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 20.150 30.150 35.587 51.000 169 

  638100 Издаци накнада плата за вријеме боловања којe се рефундирају 20.150 30.150 35.587 51.000 169 

    Укупно потрошачка јединица 0300 1.462.000 1.476.000 1.182.813 1.634.000 111 

                

    II ЈУ  ДЈЕЧИЈИ  ВРТИЋ  "НАША  РАДОСТ"           

                

1. 411000 Расходи за лична примања 385.000 405.000 317.844 450.400 111 

  411100 Расходи за бруто плате 370.000 390.000 307.837 435.500 112 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 10.000 10.000 5.807 8.100 81 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима 5.000 5.000 4.200 6.800 136 
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2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 99.300 99.100 66.408 94.100 95 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 18.000 18.000 11.105 17.000 94 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 6.500 6.500 3.872 5.700 88 

  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене 50.000 49.800 37.423 55.000 110 

  412500 Расходи за текуће одржавање 2.300 2.300 900 1.400 61 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  1.000 1.000 669 1.000 100 

  412700 Расходи за стручне услуге 3.500 3.500 2.473 3.000 86 

  412900 Остали непоменути расходи 18.000 18.000 9.965 11.000 61 

3. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.000 2.000 934 1.500 75 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000 2.000 934 1.500 75 

    Укупно потрошачка јединица 0400 486.300 506.100 385.186 546.000 108 

                

    
III АГЕНЦИЈА  ЗА  РАЗВОЈ  МАЛИХ  И  СРЕДЊИХ  

ПРЕДУЗЕЋА 
          

                

1. 411000 Расходи за лична примања 56.700 59.700 48.803 65.100 109 

  411100 Расходи за бруто плате 53.500 56.500 41.416 56.150 99 

  411200 Расх.за накнаде запослених 3.200 3.200 5.439 7.000 219 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима 0 0 1.947 1.950   

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.000 1.000 434 900 90 

  412300 Расходи за режијски материјал 200 200 0 200 100 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  300 300 0 200 67 

  412900 Остали непоменути расходи 500 500 434 500 100 

    Укупно потрошачка јединица 0910 57.700 60.700 49.236 66.000 109 

                

    IV  ЈУ  ЦСШ  "ПЕТАР  КОЧИЋ"           

                

1. 411000 Расходи за лична примања 18.900 18.900 9.702 16.500 87 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 18.900 18.900 9.702 16.500 87 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 73.100 73.100 37.659 75.500 103 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 33.000 33.000 6.267 27.500 83 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 11.100 11.100 6.708 10.000 90 

  412300 Расходи за режијски материјал 7.000 7.000 4.408 6.000 86 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1.000 1.000 381 1.000 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 10.000 10.000 13.360 20.000 200 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 2.000 2.000 593 1.200 60 

  412700 Расходи за стручне услуге 5.000 5.000 4.774 5.800 116 

  412900 Остали непоменути расходи 4.000 4.000 1.168 4.000 100 

3. 511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 
0 0 0 8.000   

  511200 Реконструкција зграда 0 0 0 8.000   

    Укупно потрошачка јединица 0025 92.000 92.000 47.361 100.000 109 

                

    V  ЈУ  НАРОДНА  БИБЛИОТЕКА           

                

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 17.000 17.000 9.165 15.500 91 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 1.800 1.800 699 1.300 72 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 1.800 1.800 2.001 2.800 156 

  412300 Расходи за режијски материјал 1.600 1.600 671 1.300 81 

  412500 Расходи за текуће одржавање 1.000 1.000 37 600 60 
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  412600 Расходи по основу утрошка горива 1.800 1.800 0 500 28 

  412700 Расходи за услуге осигурања 500 500 289 500 100 

  412900 Остали непоменути расходи 8.500 8.500 5.468 8.500 100 

2. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 3.500 3.500 729 1.500 43 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.500 3.500 729 1.500 43 

    Укупно потрошачка јединица 0066 20.500 20.500 9.893 17.000 83 

    VI ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА           

1. 411000 Расходи за лична примања 37.200 29.700 28.245 26.800 90 

  411100 Расходи за бруто плате 33.700 26.200 26.375 23.400 89 

  411200 Расх.за накнаде запослених 3.500 3.500 1.870 2.400 69 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима 0 0 0 1.000   

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 15.400 15.400 10.970 12.200 79 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 1.200 1.200 824 1.200 100 

  412300 Расходи за режијски материјал 300 300 121 200 67 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  200 200 59 100 50 

  412700 Расходи за стручне услуге 1.700 1.700 900 1.200 71 

  412900 Остали непоменути расходи 2.000 2.000 105 500 25 

  412900 Културно-спортске манифестације 10.000 10.000 8.960 9.000 90 

3. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.000 1.000 849 900 90 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000 1.000 849 900 90 

4. 638000 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 0 10.000 0 13.100 131 

  638100 Издаци накнада плата за вријеме боловања којe се рефундирају 0 10.000 0 13.100 131 

    Укупно потрошачка јединица  53.600 56.100 40.063 53.000 94 

    VII ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ           

1. 411000 Расходи за лична примања 130.000 146.000 108.445 154.100 106 

  411100 Расходи за бруто плате 120.000 136.000 99.936 142.200 105 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 10.000 10.000 8.510 11.900 119 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 48.000 48.000 45.191 59.500 124 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 15.000 15.000 10.908 15.000 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 5.000 5.000 5.208 6.500 130 

  412300 Расходи за режијски материјал 1.000 1.000 969 2.500 250 

  412500 Расходи за текуће одржавање 2.500 2.500 1.212 2.200 88 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 500 500 0 300 60 

  412700 Расходи за стручне услуге 4.000 4.000 3.240 4.000 100 

  412900 Остали непоменути расходи 5.000 5.000 3.399 5.000 100 

  412900 Културно-спортске манифестације 15.000 15.000 20.256 24.000 160 

  415000 Грантови 500 500 0 0 0 

  415200 Учешће у пројектима 500 500 0 0 0 

3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 1.900 1.900 1.514 2.000 105 

  413300 Расходи по основу камата примљених зајмова од банака  1.900 1.900 1.514 2.000 105 

4. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 5.000 5.000 0 0 0 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5.000 5.000 0 0 0 

5. 511700 Издаци за нематеријалну произ.имовину 0 0 0 6.000   

  511700 Издаци за израду просторно планске документације 0 0 0 6.000   

6. 621000 Издаци за отплату дугова 12.500 12.500 9.193 12.400 99 

  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова од банака  12.500 12.500 9.193 12.400 99 

    Укупно потрошачка јединица  197.900 213.900 164.344 234.000 109 

    Укупно Општинска управа 5.630.000 7.398.700 4.356.601 8.607.000 116 
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    Укупно Начелник општине-Служба начелника општине  151.500 145.500 106.345 186.600 128 

    Укупно Скупштина општине-Служба за скупштинске послове  319.000 319.000 187.976 261.000 82 

    Укупно Одјељење за општу управу 566.700 596.700 490.280 612.400 103 

    
Укупно Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене 

дјелатности 
630.000 631.000 390.421 639.600 101 

    
Укупно Одјeљење за просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности 
744.700 2.196.700 595.611 3.325.400 151 

    Укупно Одјељење за финансије 1.912.300 2.066.100 1.527.070 2.097.000 101 

    Укупно Одјељење за инспекцијске послове 3.000 3.000 349 3.000 100 

    Укупно Територијална ватрогасна јединица 48.000 48.000 26.685 48.000 100 

    Укупно Остала буџетска потрошња 1.254.800 1.392.700 1.031.864 1.434.000 103 

    Укупно ЈУ Центар за социјални рад 1.462.000 1.476.000 1.182.813 1.634.000 111 

    Укупно ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" 486.300 506.100 385.186 546.000 108 

    Укупно Агенција за развој малих и средњих предузећа 57.700 60.700 49.236 66.000 109 

    Укупно ЈУ ЦСШ "Петар Кочић" 92.000 92.000 47.361 100.000 109 

    Укупно ЈУ Народна библиотека 20.500 20.500 9.893 17.000 83 

    Укупно ЈУ Центар за културу и спорт  197.900 213.900 164.344 234.000 109 

    Укупно Туристичка организација Србац  53.600 56.100 40.063 53.000 94 

    УКУПНО БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 8.000.000 9.824.000 6.235.498 11.257.000 115 

        
ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАСИФИКАЦИЈА 

Табела 1 
      

  
Функц. 

код 
О П И С   (Фонд 01) 

План 

2021. 

год. 

Ребаланс 

I 2021. 

год. 

Извршење 

I-IX 2021. 

год. 

Ребаланс 

II 2021. 

год. 

Индекс 

6/4 

  1 2 3 4 5 6 7 

  01 Опште јавне услуге 3.238.300 3.532.100 2.689.361 3.661.000 104 

  02 Одбрана 5.000 5.000 1.200 5.000 100 

  03 Јавни ред и сигурност 48.000 48.000 26.685 48.000 100 

  04 Економски послови 53.600 46.100 40.063 39.900 87 

  06 Стамбени и заједнички послови 149.000 1.483.000 27.483 2.616.000 176 

  07 Здравство 57.000 57.000 42.750 57.000 100 

  08 Рекреација, култура, религија 778.900 795.900 512.715 821.200 103 

  09 Образовање 578.300 598.100 432.547 646.000 108 

  10 Социјална заштита 2.028.700 2.042.550 1.637.506 2.195.400 107 

    УКУПНО (класификовани расходи): 6.936.800 8.607.750 5.410.310 10.089.500 117 

        
Табела 2 

      

  
Функц. 

код 
О П И С   (Фонд 01) 

План 

2021. 

год. 

Ребаланс 

I 2021. 

год. 

Извршење 

I-IX 2021. 

год. 

Ребаланс 

II 2021. 

год. 

Индекс 

6/4 

  1 2 3 4 5 6 7 

  ЗУ 1. Зaједничке услуге 6.238.500 7.889.650 4.893.262 9.321.000 118 

  ИУ 2. Индивидуалне услуге 698.300 718.100 517.047 768.500 107 

    УКУПНО (1+2): 6.936.800 8.607.750 5.410.310 10.089.500 117 
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На основу члана 39. став 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), члана 31. тачка з) и члана 32. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14 и 15/16), члана 37. и 90. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 
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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), 

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

23.12.2021. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине 

Србац за 2021. годину 

 

Члан 1. 

У Одлуци о извршењу Буџета општине Србац за 

2021. годину („Службени гласник општине 

Србац“, број 18/20 и 7/21) члан 2. мијења се и 

гласи: 

„Средства буџета из члана 1. ове Одлуке 

распоређују се у укупном износу од  11.257.000 

КМ од чега: 

- на текуће и капиталне трошкове  ..10.054.200 КМ 

- на трансферe између различитих јединица влас-

ти и издатке за отплату дугова ......  1.202.800 КМ„                                                                

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 01-022-224/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16, 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) и члана 149. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 23.12.2021. године,  донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Основа Економске политике 

општине Србац за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац усваја 

Основе Економске политике општине Србац за 

2022. годину. 

Члан 2. 

Основе Економске политике општине Србац за 

2022. годину су саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-225/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 

 

ОСНОВЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 

ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

I  УВОД 

 

Општина Србац доноси Основе 

економске политике за 2022. годину с циљем 

утврђивања смијера економске политике у 

наредној години. Овај документ представља први 

корак у процесу планирања Буџета као и  

претпоставка на којој почива његова реализација.  

Значајно је поменути да су у изради овог 

документа учествовали сви носиоци 

одговорности општинске управе општине Србац, 

чиме су отворене могућности ефикасније 

реализације и  утицаја локалне управе на правце 

развоја општине Србац.   

Основе економске политике општине 

Србац су рађене у складу са стратешким 

документима општине Србац и реалним 

буџетским оквирима.  

Основна претпоставка за ублажавање 

утицаја негативних трендова, као навјажнијих 

недостатака, као и унапређења  локалног 

економског развоја је сарадња сва три сектора: 

јавног, пословног и цивилног.  Остваривање 

зацртаних циљева наше општине биће олакшано 

и добрим партнерским односима са највишим 

структурама власти у Републици Српској. 

 

II ПРИМАРНИ ЦИЉЕВИ ЕКОНОМСКЕ 

ПОЛИТИКЕ       

 

Примарни  циљеви економске политике 

су усклађени са Стратешким документима 

општине Србац и усмјерени су ка: 

1. Привлачењу нових инвестиција, 

2. Развоју пољопривреде и повећању 
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тржишне орјентације, 

3. Унапређењу друштвене и комуналне 

инфраструктуре, 

4. Унапређењу енергетске ефикасности, 

5. Суфинансирању реализације 

инфраструктурних пројеката, 

6. Текућим одржавањима објеката и путева 

. 

 

III ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ  ЦИЉЕВА ЕКОНОМСКЕ 

ПОЛИТИКЕ      

 

Основне претпоставке које ће довести до 

реализације циљева Економске политике општине 

Србац за 2022. годину су: 

 

1.    Унапређење пословне инфраструктуре и  

       промоција потенцијала, 

2. Кориштење подстицајних мјера 

министарства пољопривреде, 

3. Аплицирање на јавне позиве и добијање 

средстава из различитих извора, 

4. Унапријеђена друштвена и комунална 

инфраструктура, 

5. Санирани јавни објекти у циљу боље 

изолације и уштеде енергије, 

6. Суфинансирање реализације 

инфраструктурних пројеката, 

7. Квалитетнија сарадња са јавним 

установама 

8. Суфинансирање пројеката културних и 

спортских манифестација. 

 

IV ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Кретање привреде у 2021. години како у свијету, а 

тако и код нас, највише је одредила још увијек 

актуелна пандемија корона вируса (COVID-19). 

Видно је уочљиво да је у прошлој 2020. години 

дошло до успоравања пословне активности и да 

долази до нове глобалне рецесије. Размјере 

посљедица још увијек се не могу тачно 

процијенити али је несумљиво да ће бити 

рекордне.  

Након блокада, закључавања и стагнације, нагло 

је дошло до експлозивног раста активности у 

многим привредним областима широм свијета. 

Економски опоравак током 2021. године је можда 

и већи него што се то првобитно очекивало, 

првенствено због пораста извоза. 

Према подацима Владе Републике Српске 

процјена је да ће у 2022. години доћи до смањења 

висине прикупљених јавних прихода јер 

посљедице пандемије тек долазе до изражаја у 

наредним годинама па чак и деценијама. Због 

тога ће мјере фискалне политике наше општине 

бити у функцији јаче контроле утрошка 

буџетских средстава. Ефикасније коришћење 

расположивих ресурса, као и успјешније 

одређивање приоритета у трошењу финансијских 

средстава, основа су буџетске политике општине 

Србац у 2022. години.  

У 2021. години смо обезбиједили средства за 

субвенције предузећима за запошљавање, што 

ћемо наставити и у 2022. години у још већем 

износу. Такође, планирана  издвојена средства за 

пољопривредне произвођаче у још већој мјери ће 

свакако допринјети опoравку локалне заједнице. 

Буџет општине за 2022. годину је предвиђен у 

износу од 13.806.000 КМ. Од буџетских 

средстава, највећи извор прихода општине је од 

индиректних пореза, те порези на лична примања 

и приходи од самосталних дјелатности, а док су 

код непореских прихода највећи приходи од 

накнада. У складу са ануитетним плановима, 

приоритетно се планира уредно сервисирање 

дугова према кредиторима (за кредите и 

обвезнице), те отплата закључених репрограма и 

медијација. 

 

V СЕКТОРСКЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Пословни амбијент, МСП, предузетништво и 

запошљавање 

 

1. Израдити свеобухватну Информацију о 

привредним кретањима на подручју 

општине Србац за протеклу годину те 

исту презентовати на скупштини, 

2. Учинити додатне напоре у промоцији 

једношалтерског система регистрације 

предузетника преко Јединственог 

информационог система за регистрацију 

пословних субјеката у Републици 

Српској.  

3. Одржавати сталне контакте са 

предузетницима и постојећим 

инвеститорима како би им се пружила 

потребна помоћ и подршка у свим 

сегментима њиховог пословања и тиме 

осигурао раст и развој њихових 

предузећа, као и остварио максималан 

допринос локалном економском развоју, 

4. Јачати сарадњу са државним органима, 

организацијама и институцијама, 

Савезом општина и градова РС, као и 

околним општинама у циљу бољег 

пласмана производа и услуга општине 

Србац, 
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5. Обезбједити средства у Буџету општине 

предвиђена за подстицаје привреди и 

запошљавању нових лица, 

6. Наставити са представљањем могућности 

за инвестирање на подручју општине 

Србац, промоцијом пословних зона 

Црнаја и Ситнеши, 

7. Интензивирати рад  на едукацији 

потенцијалних младих предузетника, с 

циљем њиховом упознавања са самим 

процесом оснивања предузетничке 

дјелатности, 

8. Пружити помоћ потенцијалним предузет-

ницима у свим сферама  њихове дјелат-

носте, везано за позитивноправне норме 

које се на њих примјењују, 

9. У циљу запошљавања младих сарађивати 

са надлежним Заводом за запошљавање 

наше општине, упознати их са проце-

дуром оснивања предузетничке дјелатно-

сти, а све у циљу смањења стопе незапо-

слености наше општине, 

10. Промовисати модалитете запошљавања, 

субвенција и олакшица које предметни 

закони предвиђају за предузетнике. 

 

Пољопривреда и водопривреда 

 

1. Обезбиједити повећање намјенских буџе-

тских средства, те у оквиру истих одоб-

рених средстава израдити програм под-

стицајних мјера за ратарску, воћарску, 

повртларску и сточарску производњу, 

кроз субвенције пољопривредних произ-

вођача и набавку пољопривредне механи-

зације. Циљ ове мјере би био повећање 

новчаних подстицаја у пољопривреди са 

досадашњих 60.000 на минимално 

100.000 КМ, што би донекле задовољило 

потребе пољопривредних произвођача са 

подручја општине Србац, 

2. Наставити започете активности у склопу 

Пројекта развоја руралног пословања 

(IFAD пројекта), субвенционирање дод-

јеле пластеника до 100 m
2
 са системом за 

наводњавање за угрожене категорије 

становништва, 

3. Провести 2. круг давања у закуп по-

љопривредног земљишта у државној сво-

јини на подручју општине Србац путем 

Јавног позива и склопити Уговоре о 

закупу земљишта са најповољнијим 

понуђачима изабраним у овом поступку, 

4. Континуирано информисати пољопри-

вредне произвођаче о могућностима 

остваривања подстицаја са државног и 

републичког нивоа власти и у том смислу 

пружати им административну и техничку 

подршку, 

5. Настојати наћи партнере за израду про-

јеката за јачање постојећих и формирање 

нових задруга и удружења из области 

пољопривредне прозводње, са циљем 

привлачења новчане помоћи из ЕУ 

фондова а тиме и јачањем пољопривре-

дне производње на подручју општине 

Србац, 

6. Настојати обезбиједити набавку двије 

прогнозно-метеоролошке станице (због 

потребе прецизније детерминације појаве 

болести и штеточина), у области воћарске 

и повртларске производње,  

7. Организовати стручна предавања о 

иновацијама из свих грана пољопривреде 

које су заступљене на подручју општине 

Србац, 

8. Подржати одлазак пољопривредних про-

извођача на сајмове пољопривреде, 

9. Обезбиједити намјенски утрошак сред-

става од посебних водних накнада кроз 

реализацију Програма утрошка усвојеног 

од стране Скупштине општине, 

10. Настојати обезбиједити суфинансирање 

пројеката уређења водопривредних обј-

еката од стране других субјеката,  

11. Извршити прелазак са постојећих ручних  

на аутоматске противградне станице, 

12. Обезбједити средства за уређивање 

неуређених канала и одржавање оних 

који су већ уређени, 

13. Обезбједити средства за израду Пројекта 

наводњавања србачко-ножичке равни, 

ситнешке равни и дијела Лијевча поља, 

14. Наставити пројекат "Дигитализација 

општинског управљања земљиштем". 

 

Развојна политика  

 

 Током 2022. године потребно је завршити 

израду Стратегије развоја општине Србац 

за временски период од 2022. – 2028. 

године у складу са прописаним 

законским актима и методологијом 

израде овакве врсте докумената, те 

радити на спровођењу овог документа, 

при чему нарочито водити рачуна о 

правовременом праћењу реализације 

стратешких пројеката од стране 

надлежних носиоца имплементације, 

како би се могла установити испуњеност 
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постављених секторских и стратешких 

циљева развоја. 

 Током 2022. године потребно је 

приступити изради секторских стратегија 

у складу са дефинисаним стратешким 

фокусима. 

 Проводити активности везане за израду и 

реализацију Плана капиталних инвес-

тиција за 2022. годину којим се успо-

ставља снажнија веза стратешких и 

осталих планских докумената општине и 

Буџета општине Србац за 2022. годину. 

Као извори финансирања овог плана за 

2022. годину предвиђају се: Буџет 

општине Србац, Влада Републике 

Српске, инострани донатори, грађани и 

остали извори. 

 Проводити активности везане за израду и 

реализацију Програма кориштења сред-

става за подстицај запошљавања за 2022. 

годину. Основни циљ овог документа се 

односи на постепено смањење незапос-

лености. Реализација овог документа је 

претходних година дала позитивне резул-

тате, те је потребно у будућем периоду 

наставити са истим или сличним мјерама. 

 Идентификовати потенцијалне екстерне 

изворе суфинансирања развојних проје-

ката општине и истим подносити ква-

литетно израђене пројектне приједлоге у 

свим секторима од значаја за свеукупан 

развој општине. 

 С обзиром на то да је крајем 2021. године 

покренут процес цертификације општине 

у складу са захтјевима стандарда BFC 

SEE (Цертификација општина и градова 

са повољним пословним окружењем у 

Југоисточној Европи) у циљу побољшања 

и усклађивања услова за пословање, 

подстицање економске сарадње и 

привлачења нових инвестиција, током 

2022. године потребно је максимално се 

посветити испуњавању услова овог 

стандарда у циљу добијања цертификата. 

 Јачати сарадњу са јавним установама и 

предузећима, мјесним заједницама, 

Туристичком организацијом општине 

Србац, спортским организацијама, кул-

турно-умјетничким друштвима, те невла-

диним организацијама у смислу заједни-

чке израде пројектних приједлога и 

касније реализације одобрених пројеката. 

 Јачати сарадњу са надлежним минис-

тарствима и другим републичким инсти-

туцијама (Привредна комора, Фонд за 

заштиту животне средине и енергетску 

ефикасност Агенција за безбједност 

саобраћаја, Инвестиционо-развојна банка 

РС и др.) у циљу кандидовања пројектних 

приједлога, те едукације кадрова и 

размјене искустава. 

 Јачати сарадњу са међународним органи-

зацијама (UNDP, IFAD, GIZ и др.) које су 

се показале као квалитетан партнер у 

реализацији досадашњих важних општи-

нских пројеката. 

 Јачати међуопштинску, регионалну, 

међународну (прекограничну) сарадњу 

која може допринијети снажном под-

стреку за убрзање економског развоја 

општине. 

 Радити на јачању општинских капацитета 

у смислу едукације кадрова из области 

израде пројектних приједлога, те из 

области квалитетног праћења реализације 

пројеката из Стратегије развоја општине 

Србац. 

 Радити на што квалитетнијем представ-

љању инвестиционих могућности опш-

тине израдом инвестиционих профила и 

других материјала, представљањем на 

сајмовима инвестиционог типа, сарадњом 

са надлежним министарством и др. 

 

Просторно планирање и стамбено-комунална 

дјелатност 

 

1.  Реализација плана капиталних инвестиција за 

2022. годину који ће бити усвојен од стране 

Скупштине општине, 

2. Наставак реализације пројекта изградње 

стамбене зграде за младе брачне парове,  

- Ријешавање имовинско правних односа за 

изградњу кружне раскрснице на 

укрштању магистарлног и регионалног 

пута и Савске улице,  

- Наставити унапређивати  базу општинске 

имовине, наставити поступке за 

утврђивање својине за некретнине за које 

постоји законски основ, те у поступцима 

јавног излагања непокретности.  

3. Наставити активности на изградњи 

објекта дјечијег вртића – фаза 2. 

4. Наставити активности на изградњи/сана-

цији домова у мјесним заједницама, 

5. наставити  активности на уређењу центра 

града кроз модернизацију пакринг 

простора и уклањање архитектонских 

баријера, 
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6. отпочети израду пројектне документације 

за проширење канализационе мреже у 

мјесту Србац, 

7. у сарадњи са комуналним предузећем 

«Водовод» а.д. Србац стварати претпо-

ставке за даље проширење водоводне 

мреже и санацију постојеће, 

8. Извршити замјену дијела јавне расвјете 

ЛЕД расвјетом на дијелу јавне расвјете, 

као и проширење јавне расвјете у складу 

са расположивим могућностима, 

9. Наставити са започетим активностима на 

дигитализацији база података са којима 

располаже одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне дјела-

тности, 

10. Наставити унапређење базе обвезника 

комуналне накнаде и адресног регистра 

општине Србац, 

11. У сарадњи са републичким институци-

јама власти створити претпоставке за 

техичко опремање комуналног предузећа 

„Комуналац“ а.д. Србац, 

12. Стоврити претпоставке за унапређење 

скупљања комуналног отпада кроз 

повећање броја контејењера и стварање 

могућности за разврставање оптада на 

мјесту одлагања, 

- Наставити учешће у пројекту енергетске 

ефикасност у сарадњи са Министарством 

за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију, 

- Благовремено приступити провођењу 

процедура за комунално уређење града, 

крпање ударних рупа и одржавању јавне 

расвјете, 

- Припремити програм комуналног уређе-

ња града, план одржавања хоризонталне 

и вертикалне саобраћајне сигнализације 

на локалним и некатегорисаним путевима 

и улицама у насељу, 

- Проводити активности на унапређењу 

безбједности саобраћаја, 

- Наставити активности на усклађивању 

просторно планске документације у сврху 

реализације пословних идеја,   

- Активно учестовати у процесу израде 

стратегије општине Србац и поступку 

сертификације рада општинске управе, 

 

Здравство 

 

 Побољшати квалитет и квантитет 

здравствених услуга, обезбјеђена сред-

ства трошити намјенски, проводити мјере 

контроле и управљања трошковима, 

 Тражити додатне изворе финансирања 

како би се модернизовао рад Дома здра-

вља Србац заједно са мјесним амбу-

лантама, 

 Обезбједити средства у буџету општине 

за суфинансирање  здравствених услуга, 

 Учинити додатне напоре како би се 

повећао број осигураника Дома здравља 

Србац. 

 

Наталитетна политика 

 

 Наставити са провођењем мјера подршке 

наталитетној политици Општине Србац  

кроз додјелу: 

 једнократних новчаних помоћи  за 

новорођено дијете, 

 једнократних новчаних помоћи лицима у 

вези планирања породице, за суфи-

нансирање трошкова једне процедуре 

асистиране репродукције (вантјелесне 

оплодње), 

 новчаних помоћи за породице са четверо 

и више дјеце на мјесечном нивоу, 

 новчаних помоћи младим брачним па-

ровима за куповину грађевинског земљи-

шта за изградњу стамбених јединица, 

 поклон златника за проворођено дијете у 

текућој години. 

 

 Омогућити ослобађање плаћања таксе на 

прикључак на јавну водоводну мрежу за 

младе брачне парове, 

 Провести предвиђену процедуру и 

извршити избор корисника станова у 

згради за младе брачне парове. 

 

Социјална политика 

 

 Буџетом општине планирати средства за 

финансирање права у складу са законом о 

социјалној заштити, 

 Наставити са пружањем помоћи лицима у 

стању социјалне потребе кроз додјелу 

једнократних новчаних помоћи ради 

савладавања социјалних и других  теш-

коћа и стварање услова за задовљавање 

основних животних потреба, 

 Планирати средства за помоћ роди-

тељима дјеце обољелих од  дијабетеса 

тип 1,  

 Oбезбиједити финансијска средства за 

помоћ социјално угроженим пензионе-
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рима, 

 Омогућити ослобађање плаћања таксе на 

прикључак на јавну водоводну мрежу за 

лица која се налазе у стању социјалне 

потребе, 

 Наставити сервисирати потребе за дјецу 

ометену у развоју у складу са законом, 

 Побољшати сарадњу са школама у циљу 

откривања дјеце са различитим соци-

јалним тешкоћама и пружање помоћи 

истим, 

 Наставити са финансирањем превоза 

ученика из социјално угрожених поро-

дица са подручја општине Србац који 

похађају наставу у ЈУ Центар средњих 

школа  „Петар Кочић“ Србац. 

 Обезбједити предност у циљу стипен-

дирања студената из социјално-угро-

жених породица, 

 Развијањем сарадње са надлежним мини-

старствима подржати друштвено-марги-

нализоване групе грађана,  

 Пружити подршку стамбеном збриња-

вању социјално-угрожених грађана у 

складу са финансијским и техничким 

могућностима општине , 

 

Борачко – инвалидска заштита 

 Проводити активности на утврђавању и 

очувању статуса и права демобилисаних 

бораца, ратних војних инвалида, 

породица погинулих и несталих бораца и 

цивилних жртава рата, 

 Наставити са додјелом једнократних 

новчаних помоћи  у циљу побољшања 

материјалног положаја демобилисаних 

бораца, ратних војних инвалида, 

породица погинулих и несталих бораца и 

цивилних жртава,  

 Породицама погинулих и несталих 

бораца ВРС и ратним војним инвалидима 

омогућити ослобађање плаћања таксе на 

прикључак на јавну водоводну мрежу, 

 У складу са могућностима и у сарадњи са 

надлежним министарством, помоћи у 

рјешавању стамбених потреба демо-

билисаних бораца, ратних војних 

инвалида, породица погинулих и 

несталих бораца и цивилних жртава рата, 

 Унаприједити сарадњу са надлежним 

министарством, као и сарадњу са 

првостепеном и другостепеном коми-

сијом за оцјену војног инвалидитета, 

 Кроз додјелу грантовских средстава 

пружити помоћ у раду и реализацији 

планских активности  организација и 

удружења проистеклих из ослободила-

чких ратова,  

 Подржати активности борачке организа-

ције општине Србац у раду Фонда 

солидарности, 

 Проводити активности на заштити 

постојећих и изградњи нових споменика 

и спомен-обиљежја,  

 Проводити активности на његовању 

традиција и тековина ослободилачких 

ратова у складу са годишњим Календар 

обиљежавања значајних датума и 

догађаја из Ослободилачких ратова на 

подручју општине Србац, 

 Размотрити постојећи Правилник о 

једнократној помоћи за борачке катего-

рије и евентуално израдити измјене и 

допуне истог. 

 

Цивилна  заштита 

 Проводити мјере за унапређење система 

заштите и спасавања,  

 У складу са могућностима вршити 

опремање и обучавање јединица цивилне 

заштите. 

 

Политика туризма  

 Обезбиједити финансијска средства за 

рад ЈУ Туристичке организације општине 

Србац 

 Побољшати сарадњу са Министарством 

трговине и туризма, Туристичком орга-

низацијом Републике Српске и локалним 

туристичким организацијама у 

окружењу те радити на заједнички 

пројектима 

 Радити на изналажењу потенцијалних 

извора суфинансирања пројеката из 

области туризма, 

 Одржавати постављену туристичку 

сигнализацију и израдити додатну, 

 Учествовати у реализацији културно-

спортских манифестација на подручју 

општине и дати допринос у развоју 

истих, 

 Прикупитие податке и успоставити базу 

туристичких ресурса 

 Радити на помоцији постојећих тури-

стичких капацитета путем информативно 

- пропагандног материја, разних медија, 

веб портала, презентација на сајмовима 

туризма и сл. 

 Идентификовати баријере за инвестирање 

у туризму и радити на њиховом 
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отклањању 

 Подстицање пројеката у сеоском туризму 

 

Образовање и наука 

 Потребно је сарадњу са надлежним 

министарствима дићи на виши нив, као и 

са самим школама на подручју наше 

општине како би се реализовао већи број 

школских манифестација што 

квалитетнијих друштвених садржаја, 

 Планирати средства у буџету намјењена 

стипендирању студената и вуковаца 

средње школе те спровести све 

активности које претходе стипендирању, 

закључити уговоре са онима који 

испуњавају услове и пратити исплате 

истих, 

 Додатно побољшати сарадњу привред-

ника општине Србац и Центра средњих 

школа „Петар Кочић“ како би се фор-

мирала перспективнија уписна политика 

средњошколских усмјерења,  

 Обезбиједити средства и спровести 

процедуру награђивања најбољих уче-

ника завршних разреда основних и 

средњих школа, 

 Наставити суфинансирање мјесечних 

карата за превоз свих ученика првих 

разреда средњих школа који користе 

јавни превоз за пут до школе. 

 

Спорт 

 Обезбиједити средства у Буџету општине 

Србац за суфинасирање и категоризацију 

спорта на подручју општине Србац, 

 Побољшати сарадњу са ресорним 

министарством у циљу њихове додатне 

подршке у реализацији спортских 

пројекaтa, 

 Континуирано одржавати сарадњу са 

спортским колективима општине Србац, 

 Додатно побољшати услове спортских 

терена и установа на подручју општине 

Србац, чиме би се побољшали услови за 

организовање различитих манифестација. 

 

Култура, омладина, НВО 

 Обезбиједити средства и пружити сву 

потребну помоћ и подршку културно – 

спортским удружењима  при реализацији 

различитих друштвених манифестација. 

 Буџетом општине обезбједити средства 

за финансирање активности ЈУ „Народна 

библиотека Србац“ и Центра за културу и 

спорт Србац, 

 Радити на повећању средстава за 

финансирање активности различитих 

удружења грађана и невладиних орга-

низација путем гранта те у буџет 

уврстити нове кориснике, 

 Активно радити на афирмацији и 

промоцији културних дешавања, омла-

дине и НВО, 

 Приликом одабира манифестација, кан-

дидованих од стране неформалних група 

младих и осталих НВ удружења грађана, 

подржати пројекте који су од већег 

значаја за цјелокупан друштвени развој 

општине, 

 

Информисање 

 Буџетом општине обезбједити средства 

за суфинансирање активности ЈУ „Радио 

Србац“, 

 У сарадњи са ЈУ „Радио Србац“ радити 

на изналажењу могућности за повећањем 

властитих прихода, 

 Обновити опрему за потребе инфор-

мисања општинске управе и радио 

Српца, 

 Израдити нову web страницу у складу са 

„BFC“ стандардима, 

 Наставити финансирање издавања гла-

сника „Србачке новине“, 

 Активно радити на развоју нових начина 

информисања. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 31. тачка з) и 32. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16) и члана 37. и 90. Статута општине Србац 

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

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 23.12.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Буџета општине Србац за 2022. 

годину 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Србац усваја Буџет општине 

Србац за 2022. годину у износу од 13.806.000 КМ. 
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Члан 2. 

 

Саставни дио овe Одлуке  је Буџет општине 

Србац за 2022. годину. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 01-022-226/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  СРБАЦ  ЗА  2022. ГОД. 
 

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА 
  

 ПРИХОДИ БУЏЕТА 
  

 
Р.  

бр. 
Позиц. 

 

О П И С 

План 

2021. 

год. 

Ребаланс 

I 2021. 

год. 

Процјена 

извршења 

2021. 

Буџет 

2022. 

Инд. 

6/5 

Инд. 

7/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A   
БУЏЕТСКА  СРЕДСТВА  

(I+II+III+IV+V) 
8.000.000 9.824.000 11.257.000 13.806.000 115 123 

                  

I   ПРИХОДИ  (1+2+3+4+5) 7.830.000 8.094.000 9.638.000 12.702.000 119 132 

                  

    ПРИХОДИ  (1+2) 7.200.000 7.185.000 7.910.000 10.507.000 110 133 

                  

1.   ПОРЕСКИ  ПРИХОДИ  (1.1.-1.6.)             

                  

1.1.   Приходи од пореза на доходак и добит             

  711113 
Порез на приход од пољопривреде и 

шумарства 
1.000 1.000 500 0 50 0 

    Свега: 1.000 1.000 500 0 50 0 

                  

1.2.   
Порези на лична прим. и прих.од 

сам.дјел. 
            

  713111 
Порез на приходе од самосталних 

дјелатности 
70.000 70.000 80.000 80.000 114 100 

  713113 Порез на лична примања 390.000 390.000 360.000 380.000 92 106 

    Свега: 460.000 460.000 440.000 460.000 96 105 

                  

1.3.   Порез на непокретности             

  714111 Порез на непокретности 185.000 185.000 225.000 220.000 122 98 

    Свега: 185.000 185.000 225.000 220.000 122 98 

                  

1.4.   Порез на промет производа и услуга             
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  715000 
Порез на промет производа и услуга-

заостале обавезе 
2.000 2.000 500 0 25 0 

    Свега: 2.000 2.000 500 0 25 0 

                  

1.5.   Индиректни порези             

  717112 Индиректни порези 5.050.000 5.080.000 5.850.000 5.900.000 115 101 

    Свега: 5.050.000 5.080.000 5.850.000 5.900.000 115 101 

                  

1.6.   Остали порези             

  719113 Порез на добитке од игара на срећу 8.000 8.000 45.000 20.000 563 44 

    Свега: 8.000 8.000 45.000 20.000 563 44 

                  

    УКУПНО  ПОРЕСКИ  ПРИХОДИ 5.706.000 5.736.000 6.561.000 6.600.000 114 101 

                  

2.   НЕПОРЕСКИ  ПРИХОДИ  (2.1.-2.8.)             

                  

    Приходи од закупа и ренте             

2.1. 721223 Приходи од закупа земљишта 30.000 25.000 20.000 30.000 80 150 

    Свега: 30.000 25.000 20.000 30.000 80 150 

                  

2.2.   Општинске административне таксе             

  722121 Општинске административне таксе 50.000 50.000 45.000 45.000 90 100 

    Свега: 50.000 50.000 45.000 45.000 90 100 

                  

2.3.   Комуналне таксе             

  722312 Комунална такса на фирму  200.000 170.000 185.000 190.000 109 103 

  722318 
Комунална такса за кориштење рекламних 

паноа 
5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 

  722319 
Комунална такса за коришћење простора 

за паркирање 
70.000 70.000 70.000 80.000 100 114 

    Свега: 275.000 245.000 260.000 275.000 106 106 

                  

2.4.   Приходи од накнада             

  722411 
Накнада  за  уређивање грађевинског 

земљишта 
40.000 80.000 37.000 115.000 46 311 

  722412 
Накнада за кориштење грађевинског 

земљишта 
10.000 20.000 16.000 40.000 80 250 

  722424 
Накнада за кориштење минералних 

сировина 
20.000 20.000 13.000 15.000 65 115 

  722425 
Накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта 
10.000 10.000 8.000 10.000 80 125 

  722435 
Средства за развој неразвијених дијелова 

општине 
440.000 480.000 367.000 440.000 76 120 

  722400 Накнада за кориштење вода 170.000 90.000 105.000 90.000 117 86 

  722461 Комунална накнада 70.000 75.000 82.000 75.000 109 91 

  722467 Накнада за противпожарну заштиту 45.000 45.000 30.000 40.000 67 133 

  722491 Концесионе накнаде 75.000 75.000 77.000 75.000 103 97 

    Свега: 880.000 895.000 735.000 900.000 82 122 

                  

2.5.   Приходи од пружања јавних услуга             

  722591 
Приходи од пружања јавних услуга-

Општинска управа 
10.000 10.000 24.000 15.000 240 63 
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  722591 
Властити приходи-Центар за социјални 

рад 
10.000 10.000 19.000 15.000 190 79 

  722591 Властити приходи-Дјечији вртић 180.000 150.000 170.000 180.000 113 106 

  722591 Властити приходи-ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ 12.000 12.000 14.000 15.000 117 107 

  722591 Властити приходи-Народна библиотека 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 

  722591 
Властити приходи-ЈУ Центар за културу и 

спорт 
15.000 15.000 20.000 20.000 133 100 

  722560 Приходи здравствених установа  0 0 0 430.000 - - 

  722570 Приходи здравствених установа од ФЗОРС 0 0 0 1.940.000 - - 

    Свега: 228.000 198.000 248.000 2.616.000 125 1055 

                  

2.6.   Новчане казне             

  723121 Новчане казне 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 

    Свега: 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 

2.7.   Ост. непор. приходи             

  729124 Остали непорески приходи 30.000 35.000 40.000 40.000 114 100 

    Свега: 30.000 35.000 40.000 40.000 114 100 

    УКУПНО  НЕПОРЕСКИ  ПРИХОДИ 1.494.000 1.449.000 1.349.000 3.907.000 93 290 

3.   Текуће помоћи             

  731211 Текуће помоћи 10.000 10.000 15.000 15.000 150 100 

    Свега: 10.000 10.000 15.000 15.000 150 100 

                  

4.   Капиталне помоћи             

  731229 Капиталне помоћи 30.000 230.000 130.000 1.500.000 57 1154 

    Свега: 30.000 230.000 130.000 1.500.000 57 1154 

                  

5.   
Tрансфери између различитих јединица 

власти 
            

  787200 Tрансфери од ентитета 590.000 642.000 1.555.000 680.000 242 44 

  787300 
Tрансфери од јединица локалне 

самоуправе  
0 27.000 28.000 0 104 0 

    Свега: 590.000 669.000 1.583.000 680.000 237 43 

                  

II   Примици за нефинансијску имовину             

  813100 Примици од продаје имовине-земљишта 140.000 140.000 10.000 30.000 7 300 

    Свега: 140.000 140.000 10.000 30.000 7 300 

                  

III   Примици од узетих зајмова             

  921111 Примици од издавања обвезница у земљи 0 1.200.000 1.200.000 0 100 0 

  
921200 

Примици од зајмова узетих од банака-

револвинг 
0 340.000 340.000 0 100 0 

    Свега: 0 1.540.000 1.540.000 0 100 0 

                  

IV   
Остали примици из трансакција са 

другим јединицама власти 
            

  938110 

Примици за накнаде плата за родитељско 

одсуство који се рефундирају од фонда 

обавезног социјалног осигурања 

30.000 50.000 69.000 170.000 138 246 

    Свега: 30.000 50.000 69.000 170.000 138 246 
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V   
Намјенски неутрошена средства из 

ранијих година 
            

  * 
Намјенски неутрошена средства из ранијих 

година 
0 0 0 874.000 - - 

  * 
Пренесена средства са рачуна Дома 

Здравља 
      30.000     

    Свега: 0 0 0 904.000 - - 

        
  

РАСХОДИ  БУЏЕТА   

 (Збирни преглед прихода и расхода по економским категоријама) 
  

   
  

 
Р.  

бр. 
Позиц. О П И С 

План 

2021. 

год. 

Ребаланс 

I 2021. 

год. 

Процјена 

извршења 

2021. 

Буџет 

2022. 

Инд. 

6/5 

Инд. 

7/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б   
БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА  

(1+10+12+13+14+15+16+17) 
8.000.000 9.824.000 11.257.000 13.806.000 115 123 

                  

1.   
ТЕКУЋИ  РАСХОДИ  

(2+3+4+5+6+7+8+9) 
6.811.150 7.110.950 7.354.800 10.156.770 103 138 

                  

2. 411000 Расхoди за лична примања 2.807.650 2.984.150 3.042.400 5.201.650 102 171 

  411100 Расходи за бруто плате 2.382.200 2.558.700 2.642.750 4.547.000 103 172 

  411200 Расх. за  накнаде  запослених 346.600 346.600 340.900 532.700 98 156 

  411300 
Расходи плата за вријеме боловања којe се 

не рефундирају 
15.000 15.000 24.300 60.000 162 247 

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи радницима 
63.850 63.850 34.450 61.950 54 180 

                  

3. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
1.477.300 1.603.100 1.597.000 2.062.170 100 129 

  412100 Расходи по основу закупа 5.100 5.100 5.100 5.100 100 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 141.000 141.000 130.200 194.100 92 149 

  412200 
Расходи за комуналне и комуникационе 

услуге 
114.800 116.800 104.700 136.750 90 131 

  412300 Расходи за режијски материјал 42.100 42.100 48.700 79.600 116 163 

  412400 
Расходи за остали материjал за посебне 

намјене 
51.000 50.800 56.000 51.000 110 91 

  412500 Расходи за текуће одржавање 130.800 211.800 227.200 303.470 107 134 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  7.500 7.500 4.300 7.500 57 174 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 39.300 43.300 36.600 84.500 85 231 

  412700 Расходи за стручне услуге 112.300 126.300 140.500 164.200 111 117 

  412800 
Расходи за услуге одржававања јавних 

површина 
310.000 337.000 341.000 375.000 101 110 

  412900 Остали непоменути расходи 212.400 210.400 241.700 330.450 115 137 

  412900 

Расходи за бруто накнаде одборника, 

Општинска изборна комисија и трошкови 

бирачких одбора 

286.000 286.000 228.000 300.500 80 132 

  412900 Расходи манифестација 25.000 25.000 33.000 30.000 132 91 

                  

4. 413000 
Расходи финансирања - кредити банке и 

обвезнице  
312.400 332.400 331.900 331.950 100 100 

  413100 Расходи по основу камата на обвезнице 192.500 212.500 216.500 235.000 102 109 

  413300 
Расходи по основу камата примљених 

зајмова у земљи 
119.900 119.900 115.400 96.950 96 84 
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5. 414000 Субвенције 30.000 30.000 30.000 150.000 100 500 

  414100 Субвенције предузећима за запошљавање 30.000 30.000 30.000 50.000 100 167 

  414100 Средства за пољопривредне произвођаче  0 0 0 100.000 - - 

                  

6. 415000 Грантови  671.700 624.200 617.100 650.700 99 105 

  415200 Грантови другим нивоима владе 18.500 18.500 18.500 18.500 100 100 

  415200 
Текући грантови јавним нефинасијским 

субјектима 
602.700 605.700 598.600 561.700 99 94 

  415200 Учешће у пројектима 30.500 30.500 9.500 30.500 31 321 

  415200 Суф.изгр. Храма Васкрс. Госп. у Српцу 20.000 20.000 20.000 10.000 100 50 

  415200 Суфинансирање радова на санацији фасада 0 0 0 30.000 - - 

                  

7. 416000 Дознаке 1.500.000 1.525.000 1.712.900 1.685.300 112 98 

  416100 Грантови појединцима 1.340.000 1.365.000 1.506.900 1.479.300 110 98 

  416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне 

заштите 
160.000 160.000 206.000 206.000 129 100 

                  

8. 418000 Расходи финансирања - кредит за воде  2.100 2.100 2.100 0 100 0 

  418100 
Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 
2.100 2.100 2.100 0 100 0 

                  

9. 419000 Расходи по судским рјешењима 10.000 10.000 21.400 75.000 214 350 

  419100 Расходи по судским рјешењима 10.000 10.000 21.400 75.000 214 350 

                  

10. 487000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
45.000 49.800 45.300 45.000 91 99 

  487300 Помоћ општини Костајница 0 5.000 5.000 0 100 0 

  487400 

Трансфери фонду солидарности за 

дијагностику и лијечење обољења, стања и 

повреда дјеце у иностранству 

2.000 1.800 1.800 2.000 100 111 

  487400 
Трансфери фондовима обавезног 

социјалног осигурања 
43.000 43.000 38.500 43.000 90 112 

    Капитални издаци             

11. 511000 Издаци за набавку сталних средстава 200.500 1.536.500 2.669.900 1.297.770 174 49 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда 

и објеката 
20.000 1.400.000 1.662.000 20.000 119 1 

  511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

120.000 72.000 950.000 1.131.000 1.319 119 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 31.500 31.500 22.900 86.770 73 379 

  511700 
Издаци за нематеријалну произведену 

имовину 
25.000 29.000 35.000 50.000 121 143 

  513000 Издаци за прибављање земљишта  4.000 4.000 0 10.000 0 - 

  513100 Издаци за прибављање земљишта  4.000 4.000 0 10.000 0 - 

  516000 
Издаци за залихе материјала, роба и 

ситног инвентара, амбалаже и сл. 
0 0 0 181.000 - - 

  516100 Издаци за залихе медицинског материјала  0 0 0 181.000 - - 

12.   
Укупно капитални издаци 

(511000+513000+516000) 
200.500 1.587.000 2.699.400 1.478.770 170 55 

13. 621000 Издаци за отплату дугова 481.600 599.500 661.800 1.563.460 110 236 

  621100 
Издаци за отплату главнице по 

обвезницама 
0 0 0 1.062.400 - - 

  621300 
Издаци за отплату главнице примљених 

зајмова од банака  
481.600 599.500 661.800 501.060 110 76 
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14. 628000 
Издаци за отплату дугова према другим 

јединицам власти  
423.100 423.100 423.100 216.000 100 51 

  628100 
Издаци за отплату главнице примљених 

зајмова од ентитета  
423.100 423.100 423.100 216.000 100 51 

                  

15. 631000 Остали издаци 0 0 0 166.000 - - 

  631900 
Издаци за отплату неизмирених обавеза из 

ранијих година 
0 0 0 166.000 - - 

                  

16. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти 
28.650 48.650 72.600 170.000 149 234 

  638100 
Издаци накнада плата за вријеме боловања 

којe се рефундирају 
28.650 48.650 72.600 170.000 149 234 

                  

17. * Буџетска резерва 10.000 5.000 0 10.000 0 - 

        
 

        
 БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА 

  
 ПО  КОРИСНИЦИМА  ЗА  2022.  ГОДИНУ 

  
   

  
     

 
Р.  

бр. 
Позиц. 

 

О П И С 

План 

2021. 

год. 

Ребаланс 

I 2021. 

год. 

Процјена 

извршења 

2021. 

Буџет 

2022. 

Инд. 

6/5 

Инд. 

7/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ – ОДСЈЕК  

ЗА  СКУПШТИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
          

  

                  

1. 412000 

Расходи за бруто накнаде одборника, 

Општинска изборна комисија и 

трошкови бирачких одбора 

286.000 286.000 228.000 300.500 80 132 

  412900 Расходи за бруто накнаде одборника 265.000 265.000 219.000 246.000 83 112 

  412900 Општинска изборна комисија 9.000 9.000 9.000 22.500 100 250 

  412900 Трошкови бирачких одбора 12.000 12.000 0 32.000 0 - 

2. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
13.000 13.000 13.000 13.000 100 100 

  412700 Расходи за услуге штампања 13.000 13.000 13.000 13.000 100 100 

3. 415000 Грантови у земљи 18.500 18.500 18.500 18.500 100 100 

  415200 
Текући грантови политичким 

организацијама 
15.000 15.000 15.000 15.000 100 100 

  415200 Савез општина и градова 3.500 3.500 3.500 3.500 100 100 

4. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.500 1.500 1.500 9.000 100 600 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.500 1.500 1.500 9.000 100 600 

    Укупно потрошачка јединица 0110 319.000 319.000 261.000 341.000 82 131 

                  

    
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ – СЛУЖБА  

НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ  
            

                  

1. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
96.000 91.000 135.100 101.000 148 75 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  5.000 5.000 3.000 5.000 60 167 

  412700 Расходи за стручне услуге 30.000 25.000 37.500 35.000 150 93 

  412900 Расходи по основу репрезентације 20.000 20.000 20.000 20.000 100 100 
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  412900 
Расходи за стручно усавршавање 

запослених 
3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 

  412900 Расходи по основу свечаности и прослава 8.000 8.000 11.600 8.000 145 69 

  412900 Остали непоменути расходи 30.000 30.000 60.000 30.000 200 50 

2. 415000 Грантови  28.000 28.000 18.600 23.000 66 124 

  415200 Остале организације и удружења 20.000 20.000 10.600 15.000 53 142 

  415200 
Синдикална организација општинске 

управе 
8.000 8.000 8.000 8.000 100 100 

3. 419000 Расходи по судским рјешењима 10.000 10.000 21.400 75.000 214 350 

  419100 Расходи по судским рјешењима 10.000 10.000 21.400 75.000 214 350 

4. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 7.500 11.500 11.500 20.000 100 174 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 7.500 7.500 7.500 20.000 100 267 

  511700 Израда веб сајта општине 0 4.000 4.000 0 100 0 

    Укупно потрошачка јединица 0120 141.500 140.500 186.600 219.000 133 117 

                  

    БУЏЕТСКА  РЕЗЕРВА              

1. * Текуће помоћи 10.000 5.000 0 10.000 0 - 

  * Буџетска резерва 10.000 5.000 0 10.000 0 - 

    Укупно буџетска резерва 10.000 5.000 0 10.000 0 - 

                  

    ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ОПШТУ  УПРАВУ             

                  

1. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
70.000 75.000 81.500 90.000 109 110 

  412300 Расходи за режијски материјал 26.000 26.000 32.500 30.000 125 92 

  412500 Расходи за текуће одржавање 20.000 25.000 25.000 30.000 100 120 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 24.000 24.000 24.000 30.000 100 125 

2. 416000 Дознаке на име социјалне заштите 322.000 347.000 353.700 373.300 102 106 

  416100 
Помоћи социјално угроженом 

становништву 
65.000 75.000 77.000 85.000 103 110 

  416100 
Посебна заштита бораца,РВИ и породица 

погинулих бораца 
75.000 85.000 87.000 95.000 102 109 

  416100 
Помоћ социјално угроженим 

пензионерима 
10.000 10.000 10.000 10.000 100 100 

  416100 
Обиљежавање датума од значаја борачких 

категорија 
8.000 8.000 12.000 12.000 150 100 

  416100 
Реновирање и одржавање спомен 

обиљежја 
5.000 5.000 13.500 5.000 270 37 

  416100 Алтернативни смјештај 10.000 10.000 10.000 10.000 100 100 

  416100 Подршка наталитетној политици  85.000 85.000 85.000 90.000 100 106 

  416100 
Превоз и смјештај за дјецу са посебним 

потребама 
35.000 35.000 27.200 25.000 78 92 

  416100 Помоћ дјеци обољелој од дијабетиса  15.000 15.000 17.000 17.300 113 102 

  416100 Превоз за ученике - сoцијалне категорије  14.000 14.000 10.000 14.000 71 140 

  416100 Превоз за ученике - превозници 0 5.000 5.000 10.000 100 200 

3. 415000 Грантови  174.700 174.700 177.200 189.700 101 107 

  415200 Цивилна заштита 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 

  415200 Општинска борачка организација 55.000 55.000 57.500 60.000 105 104 

  415200 
Оо породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила РС  
20.000 20.000 20.000 20.000 100 100 

  415200 Удружење ратних војних инвалида 10.000 10.000 10.000 10.000 100 100 

  415200 Субнор 4.200 4.200 4.200 4.200 100 100 
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  415200 Црвени крст 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 

  415200 Удружење пензионера 20.000 20.000 20.000 30.000 100 150 

  415200 
Удружење родитеља за дјецу са посебним 

потребама 
35.000 35.000 35.000 35.000 100 100 

  415200 
Међуопштинско удружење цивилних 

жртава рата 
500 500 500 500 100 100 

    Укупно потрошачка јединица 0130 566.700 596.700 612.400 653.000 103 107 

                  

    ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ФИНАНСИЈЕ             

                  

1. 411000 Расходи за лична примања 1.879.000 2.020.000 2.044.700 2.228.000 101 109 

  411100 Расходи за бруто плате 1.550.000 1.691.000 1.742.500 1.840.000 103 106 

  411200 Расходи за накнаде запослених 258.000 258.000 258.000 351.000 100 136 

  411300 
Расходи плата за вријеме боловања којe се 

не рефундирају 
15.000 15.000 24.300 15.000 162 62 

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи радницима 
56.000 56.000 19.900 22.000 36 111 

2. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
22.800 30.800 37.000 24.800 120 67 

  412700 
Расходи за услуге осигурања и 

финансијског посредовања 
10.000 18.000 23.000 12.000 128 52 

  412700 Расходи за трошкове одржавања лиценци 4.300 4.300 4.000 4.300 93 108 

  412900 Остали непоменути расходи 6.000 6.000 6.000 6.000 100 100 

  412900 Раходи за бруто накнаде волонтерима 2.500 2.500 4.000 2.500 160 63 

3. 487000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
2.000 6.800 6.800 2.000 100 29 

  487300 Помоћ општини Костајница 0 5.000 5.000 0 100 0 

  487400 

Трансфери фонду солидарности за 

дијагностику и лијечење обољења, стања и 

повреда дјеце у иностранству 

2.000 1.800 1.800 2.000 100 111 

4. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти 
8.500 8.500 8.500 15.000 100 176 

  638100 
Издаци накнада плата за вријеме боловања 

којe се рефундирају 
8.500 8.500 8.500 15.000 100 176 

    Укупно потрошачка јединица 0140 1.912.300 2.066.100 2.097.000 2.269.800 101 108 

                  

 
  

ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРИВРЕДУ,  

ПОЉОПРИВРЕДУ  И  ДРУШТВЕНЕ  

ДЈЕЛАТНОСТИ 

            

                  

1. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
37.000 37.000 31.600 71.500 85 226 

  412900 Услуге мртвозорства 14.000 12.000 14.900 15.000 124 101 

  412200 Услуге дератизације 8.000 7.500 3.000 5.500 40 183 

  412200 Услуге дезинсекције 5.000 7.500 3.700 4.000 49 108 

  412500 
Расходи текућег одржавања каналске 

мреже  
10.000 10.000 10.000 20.000 100 200 

  412700 Противградна заштита 0 0 0 27.000 - - 

2. 414000 Субвенције 30.000 30.000 30.000 150.000 100 500 

  414100 Субвенције предузећима за запошљавање 30.000 30.000 30.000 50.000 100 167 

  414100 Средства за пољопривредне произвођаче  0 0 0 100.000 - - 

3. 416000 Текуће дознаке грађанима 143.000 143.000 162.200 114.000 113 70 

  416100 Стипендије  60.000 60.000 71.200 90.000 119 126 
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  416100 
Средства за награде матурантима средњих 

школа 
5.000 5.000 6.000 6.000 120 100 

  416100 Превоз ученика 18.000 18.000 15.000 18.000 83 120 

  416100 Средства за пољопривредне произвођаче  60.000 60.000 70.000 0 117 0 

4. 415000 Грантови  400.000 403.000 402.800 345.000 100 86 

  415200 Радио Србац 95.000 95.000 95.000 100.000 100 105 

  415200 СКПД Просвјета 14.000 14.000 16.000 16.000 114 100 

  415200 Дом здравља 57.000 57.000 57.000 0 100 0 

  415200 НО Миленијум 3.000 3.000 3.000 4.000 100 133 

  415200 УГ  Ц.Е.З.А.Р. 18.000 18.000 21.000 18.000 117 86 

  415200 УГ ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ  15.000 15.000 15.000 5.000 100 33 

  415200 Средства за спорт 120.000 120.000 122.500 140.000 102 114 

  415200 Културно-спортске манифестације 20.000 20.000 15.000 25.000 75 167 

  415200 Вјерске заједнице 5.000 5.000 900 5.000 18 556 

  415200 Културно умјетничка друштва 5.000 5.000 5.000 6.000 100 120 

  415200 Удружење слабовидних и слијепих 7.000 7.000 7.000 7.000 100 100 

  415200 Суфинансирање омладинских пројеката 12.000 12.000 13.400 15.000 112 112 

  415200 Удружење жена Србац 2.000 2.000 2.000 4.000 100 200 

  415200 Противградна заштита 27.000 27.000 27.000 0 100 0 

  415200 Волонтерски сервис РС 0 3.000 3.000 0 100 0 

5. 511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

20.000 18.000 13.000 15.000 72 115 

  511200 Реконструкција водопривредних објеката 5.000 5.000 0 15.000 0 - 

  511200 BFC SEE цертификација 15.000 13.000 13.000 0 100 0 

    Укупно потрошачка јединица 0150 630.000 631.000 639.600 695.500 101 109 

                  

    
ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРОСТОРНО  

УРЕЂЕЊЕ  И СТАМБЕНО–

КОМУНАЛНЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ 

            

                  

1. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
595.700 713.700 709.400 785.700 99 111 

  412100 Расходи по основу закупа  5.100 5.100 5.100 5.100 100 100 

  412200 
Расходи за комуналне и комуникационе 

услуге 
60.000 60.000 55.000 60.000 92 109 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 65.000 65.000 61.000 65.000 94 107 

  412200 
Расходи пo основу провизије за наплаћену 

таксу  
3.600 3.600 4.300 3.600 119 84 

  412500 
Одржавање локалих некатегорисаних 

путева и улица 
50.000 130.000 128.000 145.000 98 113 

  412500 Одржавање и санација јавне расвјете 20.000 20.000 26.000 40.000 130 154 

  412700 
Расходи за унапређење безбједности у 

саобраћају 
5.000 5.000 0 10.000 0 - 

  412700 Геодетске услуге  10.000 21.000 22.000 15.000 105 68 

  412800 Одржавање зелених површина 160.000 160.000 160.000 165.000 100 103 

  412800 Расходи уређење града  10.000 17.000 14.000 30.000 82 214 

  412800 Расходи зимске службе 45.000 45.000 45.000 45.000 100 100 

  412800 Расходи уличне расвјете 95.000 95.000 102.000 95.000 107 93 

  412800 Расходи одвоза смећа 0 20.000 20.000 40.000 100 200 

  412900 
Расходи за услуге контроле и наплате 

паркинга  
67.000 67.000 67.000 67.000 100 100 

2. 415200 Капитални грантови 0 0 0 30.000 - - 

  415200 Суфинансирање радова на санацији фасада 0 0 0 30.000 - - 
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3. 511000 
Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката 
20.000 1.400.000 1.662.000 20.000 119 1 

  511100 Издаци за изградњу водоводне мреже 20.000 0 0 20.000 - - 

  511100 
Издаци за изградњу зграде за младе брачне 

парове 
0 1.400.000 1.650.000 0 118 0 

  511100 Изградња дјечијег вртића 0 0 12.000   -   

4. 511700 Издаци за нематеријалну произ.имовину 25.000 25.000 25.000 50.000 100 200 

  511700 
Издаци за израду просторно планске 

документације 
25.000 25.000 25.000 50.000 100 200 

5. 511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

100.000 54.000 929.000 1.099.000 1.720 118 

  511200 Реконструкција зграда 30.000 30.000 23.000 50.000 77 217 

  511200 
Реконструкција путева, водопривредних 

објеката и улица 
70.000 24.000 906.000 1.049.000 3.775 116 

6. 513100 Издаци за прибављање земљишта  4.000 4.000 0 10.000 0 - 

  513110 Издаци за прибављање земљишта  4.000 4.000 0 10.000 0 - 

    Укупно потрошачка јединица 0160 744.700 2.196.700 3.325.400 1.994.700 151 60 

                  

    
ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ИНСПЕКЦИЈСКЕ  

ПОСЛОВЕ 
            

                  

1. 412000 Расходи за стручне услуге 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 

  412700 Узорковање по службеној дужности 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 

    Укупно потрошачка јединица 0220 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 

                  

    
ТЕРИТОРИЈАЛНА  ВАТРОГАСНА  

ЈЕДИНИЦА 
            

1. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
40.000 40.000 41.000 45.000 103 110 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 3.000 3.000 3.400 3.000 113 88 

  412200 
Расходи за комуналне и комуникационе 

услуге 
3.500 3.500 4.500 3.500 129 78 

  412300 Расходи за режијски материјал 500 500 500 500 100 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 12.000 8.000 12.000 15.000 150 125 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 8.000 12.000 8.600 8.000 72 93 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  1.000 1.000 0 0 0 - 

  412700 Расходи за услуге осигурања 2.000 2.000 2.000 2.000 100 100 

  412900 Остали непоменути расходи 10.000 10.000 10.000 13.000 100 130 

2. 511300 Издаци за произведену сталну имовину 8.000 8.000 7.000 15.000 88 214 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8.000 8.000 7.000 15.000 88 214 

    Укупно потрошачка јединица 0125 48.000 48.000 48.000 60.000 100 125 

    ОСТАЛА  БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА             

1. 415000 Грантови 50.000 50.000 29.500 40.000 59 136 

  415200 Учешће у пројектима 30.000 30.000 9.500 30.000 32 316 

  415200 Суф.изгр. Храма Васкрс. Госп. у Српцу 20.000 20.000 20.000 10.000 100 50 

2. 413000 
Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 
310.500 330.500 329.900 331.000 100 100 

  413100 Расходи по основу камата на обвезнице 192.500 212.500 216.500 235.000 102 109 

  413300 
Расходи по основу камата примљених 

зајмова од банака  
118.000 118.000 113.400 96.000 96 85 

  418000 

Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови између јединица 

власти 

2.100 2.100 2.100 0 100 0 
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  418100 
Расходи по основу камата примљених 

зајмова од ентитета  
2.100 2.100 2.100 0 100 0 

3. 621000 Издаци за отплату дугова 469.100 587.000 649.400 1.550.100 111 239 

  621100 
Издаци за отплату главнице по 

обвезницама 
0 0 0 1.062.400 - - 

  621300 
Издаци за отплату главнице примљених 

зајмова од банака  
469.100 587.000 649.400 487.700 111 75 

4. 628000 
Издаци за отплату дугова према другим 

јединицама власти 
423.100 423.100 423.100 216.000 100 51 

  628100 
Издаци за отплату главнице примљених 

зајмова од ентитета  
423.100 423.100 423.100 216.000 100 51 

    Укупно потрошачка јединица 0190 1.254.800 1.392.700 1.434.000 2.137.100 103 149 

                  

    I  ЈУ ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД             

1. 411000 Расходи за лична примања 300.850 304.850 284.800 356.000 93 125 

  411100 Расходи за бруто плате 255.000 259.000 243.000 290.000 94 119 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 43.000 43.000 37.000 63.000 86 170 

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи радницима 
2.850 2.850 4.800 3.000 168 63 

2. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
60.000 60.000 59.700 61.300 100 103 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 5.200 5.200 5.000 5.200 96 104 

  412200 
Расходи за комуналне и комуникационе 

услуге 
9.100 9.100 8.000 9.000 88 113 

  412300 Расходи за режијски материјал 5.500 5.500 5.500 5.500 100 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.000 3.000 2.000 2.500 67 125 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 3.000 3.000 2.000 2.000 67 100 

  412700 Расходи за стручне услуге 20.300 20.300 21.500 21.000 106 98 

  412900 Остали непоменути расходи 6.400 6.400 5.700 7.100 89 125 

  412900 Расходи рада комисија 7.500 7.500 10.000 9.000 133 90 

3. 416000 Дознаке на име социјалне заштите 1.035.000 1.035.000 1.197.000 1.198.000 116 100 

  416100 Програм социјалне заштите 875.000 875.000 991.000 992.000 113 100 

  416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне 

заштите 
160.000 160.000 206.000 206.000 129 100 

4. 487000 
Трансфери између различитих јединица 

власти 
43.000 43.000 38.500 43.000 90 112 

  487400 
Трансфери фондовима обавезног 

социјалног осигурања 
43.000 43.000 38.500 43.000 90 112 

5. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 

6. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти 
20.150 30.150 51.000 46.000 169 90 

  638100 
Издаци накнада плата за вријеме боловања 

којe се рефундирају 
20.150 30.150 51.000 46.000 169 90 

7. 631000 Остали издаци 0 0 0 16.000 - - 

  631900 
Издаци за отплату неизмирених обавеза из 

ранијих година 
0 0 0 16.000 - - 

    Укупно потрошачка јединица 0300 1.462.000 1.476.000 1.634.000 1.723.300 111 105 

    
II ЈУ  ДЈЕЧИЈИ  ВРТИЋ  "НАША  

РАДОСТ" 
            

1. 411000 Расходи за лична примања 385.000 405.000 450.400 503.500 111 112 

  411100 Расходи за бруто плате 370.000 390.000 435.500 461.000 112 106 
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  411200 Расходи за  накнаде запослених 10.000 10.000 8.100 31.500 81 389 

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи радницима 
5.000 5.000 6.800 11.000 136 162 

2. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
99.300 99.100 94.100 100.200 95 106 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 18.000 18.000 17.000 18.500 94 109 

  412200 
Расходи за комуналне и комуникационе 

услуге 
6.500 6.500 5.700 6.000 88 105 

  412400 
Расходи за остали материјал за посебне 

намјене 
50.000 49.800 55.000 50.000 110 91 

  412500 Расходи за текуће одржавање 2.300 2.300 1.400 1.200 61 86 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  1.000 1.000 1.000 2.000 100 200 

  412700 Расходи за стручне услуге 3.500 3.500 3.000 3.500 86 117 

  412900 Остали непоменути расходи 18.000 18.000 11.000 19.000 61 173 

3. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.000 2.000 1.500 2.000 75 133 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000 2.000 1.500 2.000 75 133 

6. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти 
0 0 0 17.000 - - 

  638100 
Издаци накнада плата за вријеме боловања 

којe се рефундирају 
0 0 0 17.000 - - 

    Укупно потрошачка јединица 0400 486.300 506.100 546.000 622.700 108 114 

                  

    
III АГЕНЦИЈА  ЗА  РАЗВОЈ  МАЛИХ  И  

СРЕДЊИХ  ПРЕДУЗЕЋА 
            

                  

1. 411000 Расходи за лична примања 56.700 59.700 65.100 53.400 109 82 

  411100 Расходи за бруто плате 53.500 56.500 56.150 45.900 99 82 

  411200 Расх.за накнаде запослених 3.200 3.200 7.000 7.500 219 107 

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи радницима 
0 0 1.950 0 - - 

2. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
1.000 1.000 900 1.000 90 111 

  412300 Расходи за режијски материјал 200 200 200 200 100 100 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  300 300 200 300 67 150 

  412900 Остали непоменути расходи 500 500 500 500 100 100 

3. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти 
0 0 0 13.100 - - 

  638100 
Издаци накнада плата за вријеме боловања 

којe се рефундирају 
0 0 0 13.100 - - 

    Укупно потрошачка јединица 0910 57.700 60.700 66.000 67.500 109 102 

                  

    IV  ЈУ  ЦСШ  "ПЕТАР  КОЧИЋ"             

1. 411000 Расходи за лична примања 18.900 18.900 16.500 20.000 87 121 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 18.900 18.900 16.500 20.000 87 121 

2. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
73.100 73.100 75.500 70.000 103 93 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 33.000 33.000 27.500 31.000 83 113 

  412200 
Расходи за комуналне и комуникационе 

услуге 
11.100 11.100 10.000 11.100 90 111 

  412300 Расходи за режијски материјал 7.000 7.000 6.000 7.000 86 117 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 10.000 10.000 20.000 10.000 200 50 
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  412600 Расходи по основу утрошка горива 2.000 2.000 1.200 1.500 60 125 

  412700 Расходи за стручне услуге 5.000 5.000 5.800 5.000 116 86 

  412900 Остали непоменути расходи 4.000 4.000 4.000 3.400 100 85 

3. 511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

0 0 8.000 17.000 - 213 

  511200 Реконструкција зграда 0 0 8.000 17.000 - 213 

4. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 0 0 0 4.000 - - 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0 0 0 4.000 - - 

    Укупно потрошачка јединица 0025 92.000 92.000 100.000 111.000 109 111 

                  

    V  ЈУ  НАРОДНА  БИБЛИОТЕКА             

1. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
17.000 17.000 15.500 16.770 91 108 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 1.800 1.800 1.300 1.900 72 146 

  412200 
Расходи за комуналне и комуникационе 

услуге 
1.800 1.800 2.800 1.900 156 68 

  412300 Расходи за режијски материјал 1.600 1.600 1.300 1.700 81 131 

  412500 Расходи за текуће одржавање 1.000 1.000 600 1.270 60 212 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 1.800 1.800 500 1.000 28 200 

  412700 Расходи за услуге осигурања 500 500 500 500 100 100 

  412900 Остали непоменути расходи 8.500 8.500 8.500 8.500 100 100 

2. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 3.500 3.500 1.500 2.500 43 167 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.500 3.500 1.500 2.500 43 167 

    Укупно потрошачка јединица 0066 20.500 20.500 17.000 19.270 83 113 

            
  

  

    VI ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА             

1. 411000 Расходи за лична примања 37.200 29.700 26.800 34.600 90 129 

  411100 Расходи за бруто плате 33.700 26.200 23.400 27.100 89 116 

  411200 Расх.за накнаде запослених 3.500 3.500 2.400 7.500 69 313 

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи радницима 
0 0 1.000 0 - - 

2. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
15.400 15.400 12.200 15.400 79 126 

  412200 
Расходи за комуналне и комуникационе 

услуге 
1.200 1.200 1.200 1.200 100 100 

  412300 Расходи за режијски материјал 300 300 200 300 67 150 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  200 200 100 200 50 200 

  412700 Расходи за стручне услуге 1.700 1.700 1.200 1.700 71 142 

  412900 Остали непоменути расходи 2.000 2.000 500 2.000 25 400 

  412900 Културно-спортске манифестације 10.000 10.000 9.000 10.000 90 111 

3. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.000 1.000 900 0 90 0 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000 1.000 900 0 90 0 

4. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти 
0 10.000 13.100 10.900 131 83 

  638100 
Издаци накнада плата за вријеме боловања 

којe се рефундирају 
0 10.000 13.100 10.900 131 83 

    Укупно потрошачка јединица  53.600 56.100 53.000 60.900 94 115 

    VII ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ             

1. 411000 Расходи за лична примања 130.000 146.000 154.100 188.000 106 122 

  411100 Расходи за бруто плате 120.000 136.000 142.200 160.000 105 113 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 10.000 10.000 11.900 28.000 119 235 
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2. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
48.000 48.000 59.500 53.000 124 89 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 15.000 15.000 15.000 15.000 100 100 

  412200 
Расходи за комуналне и комуникационе 

услуге 
5.000 5.000 6.500 5.000 130 77 

  412300 Расходи за режијски материјал 1.000 1.000 2.500 1.000 250 40 

  412500 Расходи за текуће одржавање 2.500 2.500 2.200 2.500 88 114 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 500 500 300 500 60 167 

  412700 Расходи за стручне услуге 4.000 4.000 4.000 4.000 100 100 

  412900 Остали непоменути расходи 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 

  412900 Културно-спортске манифестације 15.000 15.000 24.000 20.000 160 83 

  415000 Грантови 500 500 0 500 0 - 

  415200 Учешће у пројектима 500 500 0 500 0 - 

3. 413000 
Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 
1.900 1.900 2.000 950 105 48 

  413300 
Расходи по основу камата примљених 

зајмова од банака  
1.900 1.900 2.000 950 105 48 

4. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 5.000 5.000 0 24.250 0 - 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5.000 5.000 0 24.250 0 - 

5. 511700 Издаци за нематеријалну произ.имовину 0 0 6.000 0 - - 

  511700 
Издаци за израду просторно планске 

документације 
0 0 6.000 0 - - 

6. 621000 Издаци за отплату дугова 12.500 12.500 12.400 13.360 99 108 

  621300 
Издаци за отплату главнице примљених 

зајмова од банака  
12.500 12.500 12.400 13.360 99 108 

    Укупно потрошачка јединица  197.900 213.900 234.000 280.060 109 120 

                  

    VIII ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА СРБАЦ              

1. 411000 Расходи за лична примања 0 0 0 1.818.150 - - 

  411100 Расходи за бруто плате 0 0 0 1.723.000 - - 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 0 0 0 24.200 - - 

  411300 
Расходи плата за вријеме боловања којe се 

не рефундирају 
0 0 0 45.000 - - 

  411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи радницима 
0 0 0 25.950 - - 

2. 412000 
Расходи по основу кориштења роба и 

услуга 
0 0 0 310.000 - - 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 0 0 0 54.500 - - 

  412200 
Расходи за комуналне и комуникационе 

услуге 
0 0 0 25.950 - - 

  412300 Расходи за режијски материјал 0 0 0 33.400 - - 

  412500 Расходи за текуће одржавање 0 0 0 36.000 - - 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 0 0 0 41.500 - - 

  412700 Расходи за стручне услуге 0 0 0 7.200 - - 

  412900 Остали непоменути расходи 0 0 0 111.450 - - 

  415000 Грантови 0 0 0 4.000 - - 

  415200 Текући грантови  0 0 0 4.000 - - 

3. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 0 0 0 7.020 - - 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0 0 0 7.020 - - 

4. 516000 
Издаци за залихе материјала, роба и 

ситног инвентара, амбалаже и сл. 
0 0 0 181.000 - - 
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  516100 Издаци за залихе медицинског материјала  0 0 0 181.000 - - 

5. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти  
0 0 0 68.000 - - 

  638100 
Издаци за накнаде плата за вријеме 

боовања који се рефиндирају  
0 0 0 68.000 - - 

6. 631000 Остали издаци 0 0 0 150.000 - - 

  631900 
Остали издаци-обавезе децембар 2021. 

година 
0 0 0 150.000 - - 

    Укупно потрошачка јединица 0700 0 0 0 2.538.170 - - 

    Укупно Општинска управа 5.630.000 7.398.700 8.607.000 8.383.100 116 97 

    
Укупно Начелник општине-Служба 

начелника општине  
151.500 145.500 186.600 229.000 128 123 

    
Укупно Скупштина општине-Служба за 

скупштинске послове  
319.000 319.000 261.000 341.000 82 131 

    Укупно Одјељење за општу управу 566.700 596.700 612.400 653.000 103 107 

    
Укупно Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 
630.000 631.000 639.600 695.500 101 109 

    
Укупно Одјeљење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности 
744.700 2.196.700 3.325.400 1.994.700 151 60 

    Укупно Одјељење за финансије 1.912.300 2.066.100 2.097.000 2.269.800 101 108 

    Укупно Одјељење за инспекцијске послове 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 

    
Укупно Територијална ватрогасна 

јединица 
48.000 48.000 48.000 60.000 100 125 

    Укупно Остала буџетска потрошња 1.254.800 1.392.700 1.434.000 2.137.100 103 149 

    Укупно ЈУ Центар за социјални рад 1.462.000 1.476.000 1.634.000 1.723.300 111 105 

    
Укупно ЈУ Дјечији вртић "Наша 

радост" 
486.300 506.100 546.000 622.700 108 114 

    
Укупно Агенција за развој малих и 

средњих предузећа 
57.700 60.700 66.000 67.500 109 102 

    Укупно ЈУ ЦСШ "Петар Кочић" 92.000 92.000 100.000 111.000 109 111 

    Укупно ЈУ Народна библиотека 20.500 20.500 17.000 19.270 83 113 

    Укупно ЈУ Центар за културу и спорт  197.900 213.900 234.000 280.060 109 120 

    Укупно Туристичка организација Србац  53.600 56.100 53.000 60.900 94 115 

    Укупно ЈЗУ Дом Здравља Србац  0 0 0 2.538.170 - - 

    УКУПНО БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 8.000.000 9.824.000 11.257.000 13.806.000 115 123 

ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАСИФИКАЦИЈА 
  

 Табела 1 
      

 
  

Функц. 

код 
О П И С   (Фонд 01) 

План 

2021. 

год. 

Ребаланс 

I 2021. 

год. 

Процјена 

извршења 

2021. 

Буџет 

2022. 

Инд. 

6/5 

Инд. 

7/6 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  01 Опште јавне услуге 3.238.300 3.532.100 3.661.000 4.023.900 104 110 

  02 Одбрана 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 

  03 Јавни ред и сигурност 48.000 48.000 48.000 60.000 100 125 

  04 Економски послови 53.600 46.100 39.900 50.000 87 125 

  06 Стамбени и заједнички послови 149.000 1.483.000 2.616.000 1.179.000 176 45 

  07 Здравство 57.000 57.000 57.000 2.320.170 100 4070 

  08 Рекреација, култура, религија 778.900 795.900 821.200 981.470 103 120 

  09 Образовање 578.300 598.100 646.000 716.700 108 111 

  10 Социјална заштита 2.028.700 2.042.550 2.195.400 2.314.300 107 105 

    УКУПНО (класификовани расходи): 6.936.800 8.607.750 10.089.500 11.650.540 117 115 
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     Табела 2 
      

 

  
Функц. 

код 
О П И С   (Фонд 01) 

План 

2021. 

год. 

Ребаланс 

I 2021. 

год. 

Процјена 

извршења 

2021. 

Буџет 

2022. 

Инд. 

6/5 

Инд. 

7/6 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  ЗУ 1. Зaједничке услуге 6.238.500 7.889.650 9.321.000 10.793.840 118 116 

  ИУ 2. Индивидуалне услуге 698.300 718.100 768.500 856.700 107 111 

    УКУПНО (1+2): 6.936.800 8.607.750 10.089.500 11.650.540 117 115 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 31. 

тачка з)  Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 37. и 

90. Статута општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној 23.12.2021. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о извршењу Буџета општине Србац за 2022. 

годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се начин извршења 

Буџета општине Србац за 2022. годину (у даљем 

тексту: Буџет). 

 

Ова Одлука ће се спроводити у сагласности са 

Законом о буџетском систему Републике Српске 

и Законом о трезору. 

 

Све одлуке, закључци и рјешења који се односе 

на буџет морају бити у складу са овом Одлуком. 

 

Ова Одлука се односи на кориснике Буџета који 

се у цијелости или дјелимично финансирају из 

Буџета општине. 

 

Члан 2. 

Средства буџета из члана 1. ове Одлуке 

распоређују се у укупном износу од  13.806.000 

КМ од чега: 

 

- на текуће и капиталне трошкове             

.............................................................11.635.540 КМ 

- на трансферe између различитих 

  јединица власти и издатке за отплату дугова             

...............................................................2.160.460 КМ                                                                   

- на буџетску резерву ....................... 10.000 КМ 

 

Члан 3. 

 

Властити приходи буџетских корисника морају се 

наплаћивати и распоређивати преко рачуна јавних 

прихода општине Србац. 

 

Буџетски корисници могу сходно одредбама 

члана 11. Закона о буџетском систему РС 

користити властите приходе (властити приходи 

буџетских корисника) у 100%-тном износу. 

 

Буџетском кориснику који не оствари властите 

приходе у планираном износу умањиће се 

планирани расходи процентуално за износ 

неостварених прихода. 

 

Члан 4. 

 

Наредбодавац и одговорна особа за извршење 

Буџета у цјелини је Начелник општине. 

Одјељење за финансије управља и контролише 

прилив и одлив новчаних средстава према 

усвојеном Буџету. Овлаштене особе (начелници 

одјељења, носиоци активности-програма и 

руководиоци јавних институција) помоћни су 

извршиоци и одговорни за намјенску употребу 

средстава Буџета. 

 

Члан 5. 

 

Корисници буџета располажу са планираним 

буџетским средствима према приоритетима које 

утврђује извршилац буџета. 

Корисници буџетских средстава дужни су 

средства утврђена у буџету користити руководећи 

се начелима рационалности и штедње. 

 

Члан 6. 

 

Буџетски корисници су обавезни да доставе 

Одјељењу за финансије, кварталне финансијске 

планове за извршење Буџета десет дана прије 

почетка сваког квартала. 
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Одјељење за финансије обавјештава буџетске 

кориснике о висини буџетских средстава која ће 

им се ставити на располагање кварталним 

финансијским планом, а у складу са 

процијењеним остварењем прилива буџетских 

средстава. 

 

Изузетно од става 1. овог члана, квартални 

финансијски план за први квартал фискалне 

године доставља се до 15. јануара текуће 

фискалне године. 

 

Ако корисник Буџета не поднесе квартални 

финансијски план у року из става 1. и 3. овог 

члана, квартални план за тог буџетског корисника 

одређује Одјељење за финансије. 

 

Укупан износ свих кварталних финансијских 

планова потрошње сваког буџетског корисника 

може бити мањи или једнак износу усвојеног 

годишњег Буџета за сваког буџетског корисника. 

 

Члан 7. 

Одјељење за финансије врши пренос средстава за 

измиривање обавеза по основу расхода буџета 

искључиво на основу образаца за трезорско 

пословање буџетских корисника. 

 

Подаци унесени у обрасце за Трезорско 

пословање буџетских корисника морају бити 

сачињени на основу вјеродостојних 

књиговодствених исправа прописаних Законом о 

рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

 

Исправама из претходног става сматрају се: 

 

- обрачунске листе плата и накнада, 

- предрачуни и уговори, 

- рачуни за набавку средстава, материјала, робе и 

услуга, 

- одлуке и рјешења надлежних органа из којих 

проистичу финансијске обавезе и 

- остале књиговодствене  исправе. 

 

За тачност књиговодствених исправа, интерне 

контролне поступке којима подлијежу те исправе 

и за вјеродостојан унос исправа у главну и 

помоћне књиге општине одговара буџетски 

корисник. 

Члан 8. 

Одобравање средстава за текуће помоћи може се 

вршити само на основу критерија утврђених од 

стране давалаца средстава или уз подношење 

одговарајућег програма, односно пројекта. 

 

Корисници средстава за текуће помоћи по 

утрошку примљених средстава квартално су 

дужни поднијети извјештај о утрошку истих. 

 

Члан 9. 

Корисници буџетских средстава могу стварати 

обавезе и користити средства само за намјене 

предвиђене буџетом и то до износа који је 

планиран, а у складу са расположивим 

средствима. 

Члан 10. 

Начелник општине може средства распоређена 

буџетом прераспоређивати: 

 

- у оквиру потрошачке јединице и 

- између потрошачких јединица и то до 5% 

усвојених средстава потрошачке јединице 

којој се средства умањују. 

 

Начелник општине је обавезан да полугодишње 

извјештава Скупштину општине о извршеној 

прерасподјели средстава из става 1. овог члана. 

 

Прерасподјела средстава из става 1. овог члана се 

врши на основу закључка Начелника општине.  

 

Члан 11. 

Распоред средстава буџетске резерве врши се у 

складу са чланом 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске. 

 

Начелник општине одлучује о кориштењу 

средстава буџетске резерве. 

 

Члан 12. 

Исплата плата и осталих личних примања 

буџетских корисника врши се преносом средстава 

са  Јединственог рачуна трезора општине на 

рачуне запослених у одговарајућим банкама, или 

другим овлаштеним организацијама за платни 

промет. 

 

Буџетски корисници дужни су прописани образац 

за трезорско пословање за лична примања 

доставити на унос у систем трезора до 5. у 

мјесецу за претходни мјесец. 

 

Члан 13. 

Обавезе по основу расхода буџета ће се 

измиривати по следећим приоритетима: 

-обавезе по основу отплате кредита у износима 

који су доспјели за плаћање, 

-средства за порезе и доприносе на  лична 

примања, 

-средстава за нето плате и остала лична примања, 
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-средства за социјалну заштиту, 

-средстава за обавезе према добављачима за робу, 

материјал и услуге, 

-средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање, 

-средства за остале обавезе. 

 

Члан 14. 

Буџетски корисници су дужни да се, у поступку 

набавке роба, материјала и вршења услуга, 

придржавају одредаба Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, као и процедура о обавезној 

примјени модула набавки, прописаних Пра-

вилником о процедури вођења помоћних књига. 

Одјељење за финансије обуставиће унос обавеза и 

плаћања за која претходно није спроведена 

процедура из става 1. овог члана. 

 

Члан 15. 

 

Начелник општине дужан је Скупштини општине 

поднијети полугодишњи и годишњи извјештај о 

извршењу Буџета. 

 

Члан 16. 

 

За извршење Буџета Начелник општине 

одговоран је Скупштини општине. 

 

Члан 17. 

 

У погледу начина израде, доношења и извршења 

Буџета општине Србац задуживања, дуга, 

рачуноводства и надзора Буџета, за све што није 

регулисано овом Одлуком примјењиваће се Закон 

о буџетском систему Републике Српске, Закон о 

трезору и други законски и подзаконски акти. 

 

Члан 18. 

 

У мјери у којој су дефиниције или одредбе ове 

Одлуке у сукобу са другим одлукама општине, 

одредбе из ове Одлуке имаће приоритет над 

одредбама других одлука које се тичу 

извршавања Буџета по свим ставкама. Уколико су 

другим одлукама прописани новчани издаци из 

Буџета који се разликују од планираних износа у 

Буџету општине обавезно се примјењују одредбе 

и планирани износи предвиђени овом Одлуком и 

Буџетом општине за 2020. годину. 

 

Члан 19. 

Преглед прихода и њихов распоред по 

носиоцима, односно корисницима, дат је у Буџету 

општине Србац за 2022. годину. 

Члан 20. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 01-022-227/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2.,члана 82. став 

2. и члана 116.   Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", број 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 53б, став 1, Изборног 

закона Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 34/02, 35/03, 24/04, 

19/05, 24/12, 109/12, 45/18, и 18/20) и члана 37. 

став 2. тачка 2, члана 90., и члана 127. Статута 

Oпштине Србац ("Службени гласник општине 

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

Србац на сједници одржаној 23.12.2021. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању и провођењу избора за избор 

чланова Савјета мјесних заједница 

општине Србац 

1. Скупштина општине Србац расписује изборе за 

Савјете мјесних заједница на подручју општине 

Србац.  

2. Средства за провођење избора обезбјеђена су у 

Буџету општине Србац за 2021. годину.  

3. Органи за провођење избора су Општинска 

изборна комисија и бирачки одбори. 

4. Скупштина општине Србац обавјештава 

грађане о датуму и времену одржавања избора за 

чланове Савјета на огласној табли Општинске 

управе и Мјесне заједнице, интернет страници 

јединице локалне самоуправе и на други 

уобичајени начин.  

5. Избори за чланове Савјета мјесних заједница 

одржаће се у недељу, 06.03.2022. године, у 

временском периоду од 09,00 до 17,00 часова, у 

следећим мјесним заједницама: 
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Ред

бр. 

НАЗИВ МЈЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Број 

члано-

ва 

Савје-

та који 

се 

бира 

Потребан 

број 

присут-

них 

грађана 

1. Бајинци 5 59 

2. Каоци 5 55 

3. Кукуље 5 71 

4. Лилић 5 21 

5. Горња Лепеница 5 25 

6. Срђевићи 5 70 

7. Кобаш 5 89 

8. Нова Вес 5 45 

9. Ножичко 5 93 

10. Повелич 7 114 

11. Ситнеши 5 90 

12. Пријебљези 5 48 

13. Мартинац 5 29 

14. Србац 9 529 

15. Ћукали 5 73 

16. Разбој Лијевче 5 79 

17. Кладари 5 40 

18. Гламочани 5 40 

19. Дуго Поље 5 19 

20. Бардача 5 17 

21. Доња Лепеница 5 33 

22. Корови 5 34 

6. Чланови Савјета, бирају се непосредним тајним 

гласањем, на Збору грађана, на основу општег и 

једнаког изборног права, путем гласачких 

листића.  

7. Чланове Савјета бирају бирачи уписани у 

Централни бирачки списак, који на дан 

расписивања избора имају пребивалиште на 

подручју Мјесне заједнице.  

8. Мандат изабраних чланова Савјета траје 4 

године.  

9. Општинска изборна комисија донијеће Одлуку 

о локацијама бирачких мјеста, висини накнаде за 

рад бирачких одбора и друга потребна акта у 

складу са Упутством о организовању и 

спровођењу избора за чланове Савјета мјесне 

заједнице. 

10. Скупштина општине ће поднијети захтјев 

Централној изборној комисији Босне и 

Херцеговине за добијање извода из Централног 

бирачког списка.  

11. Избори за чланове Савјета проводе се у складу 

са одредбама Изборног закона Републике Српске, 

Закона о локалној самоуправи, Закона о 

равноправности полова у Босни и Херцеговини - 

Пречишћени текст ("Службени гласник Босне и 

Херцеговине", број 32/10), Упутства о организо-

вању и спровођењу избора за чланове Савјета 

мјесне заједнице ("Службени гласник Републике 

Српске", број 122/12 и 31/13) и Статута општине 

Србац.  

12. На сва питања која нису регулисана 

Упутством о организовању и спровођењу избора 

за чланове Савјета мјесне заједнице примјењују 

се одредбе Изборног закона Босне и Херцеговине, 

Изборног закона Републике Српске и 

подзаконских аката Централне изборне комисије 

Босне и Херцеговине и Републичке изборне 

комисије.  

13. Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Србац.  

 

Број: 01-022-228/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2.  Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16, 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) и члана 143. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 23.12.2021. године донијела je 

 

 

ПРОГРАМ РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Програмом рада Скупштине општине Србац за 

2022. годину утврђују се послови и задаци 

Скупштине општине прописани Уставом, 

Законом и Статутом општине. 
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Програм рада остаје отворен током цијеле године 

за све образложене приједлоге, примједбе и 

сугестије од интереса за грађане, установе, 

предузећа и друге субјекте. 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Програм рада Скупштине општине Србац за 2022. 

годину је основа за благовремено планирање 

сједница Скупштине општине и њених радних 

тијела, за припрему и организовање активности у 

Скупштини општине и у радним тијелима – на 

остваривању њихових права, дужности и 

одговорности, утврђених Законом, Статутом 

општине Србац и другим прописима. 

 

Организационе јединице Општинске управе 

општине Србац, јавна предузећа и установе 

одређени овим Програмом дужни су, у складу са 

Програмом припремити и доставити Скупштини 

општине на разматрање одговарајуће материјале 

из своје надлежности и одговорни су за 

благовремену, квалитетну и стручну припрему 

материјала као и за законитост достављених 

приједлога аката. Поред питања наведених у овом 

Програму која чине основу за рад, Скупштина 

општине ће разматрати и друга питања која буду 

произилазила из закона и других прописа, као и 

питања која се у свакодневној активности 

општинских органа појаве као актуелна, а из 

надлежности су Скупштине општине. По потреби 

ће се током 2022. године припремити и 

организовати тематска сједница Скупштине 

општине. Начелник општине и други предлагачи 

материјала као и обрађивачи материјала, дужни 

су да се придржавају утврђених рокова и да своје 

програме рада ускладе са овим Програмом. 

 

II НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 

 

Скупштина општине Србац ће на својим 

сједницама у 2022. години разматрати следеће: 

 

I – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ (јануар-март 2022. године) 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештаји о раду за 2021. годину јавног 

предузећа, јавних установа и других 

организација: 

а) Јавног  предузећа "Радио Србац" Србац 

б) Јавне установе  Центар за културу и спорт 

Србац 

в) Јавне установе  Народна библиотека Србац 

г) Јавне установе  Дјечији вртић "Наша радост" 

Србац 

д) Јавне установе  Центар за социјални рад Србац  

ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Србац 

е) Јавне установе Агенција за развој малих и 

средњих предузећа општине Србац 

ж) Јавне установе Туристичка организација 

општине Србац 

з) Борачке организације општине Србац 

и) Општинске  организације  породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Pепублике Cрпске, Србац 

ј) Удружења ратних војних инвалида општине 

Србац 

к) Савеза удружења бораца народноослободи-

лачког рата 

л) Удружења родитеља и дјеце са посебним 

потребама „Извор“ Србац 

љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац 

м) Удружења жена Србац 

н) Омладинског савјета Србац 

њ) Општинске организације слијепих и слабо-

видих Србац 

о) Српског просвјетног и културног друштва 

„Просвјета“ Србац  

п) НВО „Миленијум“ Србац  

р) Информација о раду и финансијском пос-

ловању Општинске организације Црвеног крста 

Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧИ: Јавно предузеће, јавне установе  

и друге организације 

ПРЕДЛАГАЧ: Јавно предузеће, јавне установе  и 

друге организације  

2. Извјештај о раду инспекцијских органа и 

комуналне полиције за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за инспекцијске послове  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

3. Извјештај о успјеху и владању ученика на 

крају првог полугодишта за школску 2021/22. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

4. Извјештај о утрошку средстава за награде 

матурантима за 2021. годину на подручју 

општине Србац  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољо-

привреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5. Извјештај о утрошку средстава из Буџета 

општине Србац за 2021. годину за културно-

спортске манифестације 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољо-

привреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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6. Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава за техничко опремање 

Територијалне ватрогасне јединице за 2021. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Територијална ватрогасна 

јединица  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7. Информација о утрошку новчаних средстава 

за пројекте омладинских неформалних група у 

2021. години на подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. Информација о утрошку новчаних средстава 

од посебних водних накнада у 2021. години на 

подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољо-

привреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. Информација о реализацији Одлуке о 

утрошку новчаних средстава посебних намјена 

за развој неразвијених дијелова општине 

Србац прикупљених од корисника шума и 

шумског земљишта у својини Републике 

Српске у 2021. години на подручју општине 

Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољо-

привреду у друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10. Информација о стању шума и шумског 

земљишта у грађанској својини за 2021. годину 

на подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: ШГ "Градишка" Градишка  

ПРЕДЛАГАЧ: ШГ „Градишка“ Градишка  

11. Информација о плановима шумско-

узгојних радова и искориштавање шума у при- 

ватној својини за 2022. годину на подручју 

општине Србац 
ОБРАЂИВАЧ: ШГ "Градишка" Градишка  

ПРЕДЛАГАЧ: ШГ "Градишка" Градишка  

12. Информација о раду и Извјештај о утрошку 

новчаних средстава из Буџета општине  

Србац  спортских организација на подручју 

општине Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

13. Информација о реализацији Програма рада 

Скупштине општине за 2021. годину и 

закључака Скупштине општине  

ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине општине, са 

одјељењима Општинске управе 

ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине, 

Начелник општине  

14. Информација о пословању Јавне установе 

Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац  

за период јануар - децембар 2021. године 
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар средњих школа „Петар 

Кочић“ Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Центар средњих школа „Петар 

Кочић“ Србац 

15. Информација о раду и  пословању 

Правобранилаштва Републике Српске – 

Сједиште замјеника Бањалука за подручје 

општине Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво Републике 

Српске – Сједиште замјеника Бањалука 

ПРЕДЛАГАЧ: Правобранилаштво Републике 

Српске – Сједиште замјеника Бањалука 

16. Информација о пословању Јавног 

предузећа Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ 

д.о.о. Бањалука за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Јавно предузеће Регионална 

депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бањалука 

ПРЕДЛАГАЧ: Јавно предузеће Регионална 

депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бањалука 

17. Информација о раду Полицијске станице 

Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Србац 

18. Информација о стању у области заштите и 

спасавања на подручју општине Србац за 2021. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

1. Програми рада за 2022. годину јавног 

предузећа, јавних установа и других 

организација: 

а) Јавног  предузећа "Радио Србац" Србац 

б) Јавне установе  Центар за културу и спорт 

Србац 

в) Јавне установе  Народна библиотека Србац 

г) Јавне установе  Дјечији вртић "Наша радост" 

Србац 

д) Јавне установе  Центар за социјални рад Србац  

ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Србац 

е) Јавне установе Агенција за развој малих и 

средњих предузећа општине Србац 

ж) Јавне установе Туристичка организација 

општине Србац 

з) Борачке организације општине Србац 

и) Општинске  организације  породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Pепублике Cрпске, Србац 

ј) Удружења ратних војних инвалида општине 

Србац 
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к) Савеза удружења бораца народноослободи-

лачког рата 

л) Удружења родитеља и дјеце са посебним 

потребама „Извор“ Србац 

љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац 

м) Удружења жена Србац 

н) Омладинског савјета Србац 

њ) Општинске организације слијепих и сла-

бовидих Србац 

о) Српског просвјетног и културног друштва 

„Просвјета“ Србац  

п) НВО „Миленијум“ Србац  

р) Информација о раду и финансијском 

пословању Општинске организације Црвеног 

крста Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧИ: Јавно предузеће, јавне  установе  

и друге организације 

ПРЕДЛАГАЧ: Јавно предузеће, јавне установе и 

друге организације 

2. Одлука о усвајању Календара значајних 

датума и догађаја из ослободилачких ратова на 

подручју општине Србац за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одбор за његовање традиција 

ослободилачких ратова на подручју општине 

Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

3. Програм кориштења пољопривредног зем-

љишта у својини Републике Српске на 

подручју општине Србац за 2022. годину 

ОБРАЋИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник опшитине 

4. Програм мјера за спречавање и сузбијање, 

елиминацију и ерадикацију заразних болести 

на подручју општине Србац за 2022. годину 

ОБРАЋИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник опшитине 

5. Програм систематске дератизације и дези-

нсекције на територији општине Србац за 

2022. годину 

ОБРАЋИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник опшитине 

6. План систематске дератизације и дезин-

секције на територији општине Србац за 2022. 

годину 

ОБРАЋИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник опшитине 

 

7. Пројекат техничко опремање Територијалне 

ватрогасне јединице за 2022. годину 

ОБРАЋИВАЧ: Територијална ватрогасна једи-

ница  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. План капиталних инвестиција за 2022. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. Одлука о утврђивању просјечне коначне 

грађевинске цијене једног м2 корисне стамбене 

површине на подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

2. Одлука о висини накнаде за трошкове 

уређења грађевинског земљишта за 2022. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

3. Одлука о усвајању Календара културних и 

спортских манифестација на подручју 

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

пољопривреду и друштвене дјелатности. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

4. Одлука о финансирању и категоризацији 

спорта и физичке културе општине Србац  

за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5. Одлука о утрошку новчаних средстава 

посебних намјена за развој неразвијенх 

дијелова општине Србац прикупљених од 

корисника шума и шумског земљишта у  

својини Републике Српске у 2022. години на 

подручју општине Србац 

ОБРАЋИВАЧ:Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6. Одлука о утрошку новчаних средстава од 

посебних водних накнада у 2022. години на 

подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

II-ТРОМЈЕСЕЧЈЕ (април-јун 2022. године) 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Извјештај о раду Начелника општине и 

Општинске управе општине Србац за 2021. 

годину  
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ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине, одјељења 

Општинске управе, ТВЈ 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

2. Извјештај о извршењу Буџета општине 

Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

3. Извјештај о стању управног рјешавања у 

Општинској управи општине Србац у 2021. 

години        

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Плана капиталних 

инвестиција општине Србац за 2021. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5. Извјештај о реализацији Плана импле-

ментације развојних пројеката општине Србац 

за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6. Извјештај о реализацији Програма зимског 

одржавања улица и локалних путева  у 

2021/2022. години на подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7. Извјештај о стању припремљености система 

противградне превентиве на подручју општине 

Србац за противградну сезону 2022. године     

ОБРАЂИВАЧ: ЈП Противградна превентива РС 

АД Градишка 

ПРЕДЛАГАЧ: ЈП Противградна превентива PC 

АД Градишка 

8. Извјештај о насиљу у породици на подручју 

општине Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. Информација о реализацији уговорених 

услуга утврђивања времена и узрока смрти за 

лица умрла ван здравствене установе на 

подручју општине Србац за 2021. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10. Информација о реализацији Програма 

систематске дератизације и дезинсекције на 

подручју општине Србац  за 2021. годину  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. Информација о раду мјесних заједница на 

подручју општине Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

12. Информација о стању ловства на подручју 

општине Србац за ловну 2021/2022. годину и 

План газдовања за ловну 2022/23. годину  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

13. Информација о раду Полицијске станице 

Србац за прво тромјесечје 2022. године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Србац 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

1. Програм обезбјеђења и кориштења 

новчаних средстава за подстицање развоја 

пољопривреде за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољо-

привреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. Одлука о кориштењу средстава од накнада 

за претварање пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

2. Одлука о усвајању Стратегије развоја 

општине Србац за период од 2022. до 2028. 

године  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

III-ТРОМЈЕСЕЧЈЕ (јул-септембар 2022. годи-

не) 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Извјештај о извршењу Буџета општине за 

период јануар - јун 2022. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

2. Извјештај о раду и извршењу планова 

јавног предузећа, јавних установа и других 

организација на подручју општине Србац за 

прво полугодиште 2022. године: 

а) Јавног  предузећа "Радио Србац" Србац 

б) Јавне установе  Центар за културу и спорт 

Србац 

в) Јавне установе  Народна библиотека Србац 
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г) Јавне установе  Дјечији вртић "Наша радост" 

Србац 

д) Јавне установе  Центар за социјални рад Србац  

ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Србац 

е) Јавне установе Агенција за развој малих и 

средњих предузећа општине Србац 

ж) Јавне установе Туристичка организација 

општине Србац 

з) Борачке организације општине Србац 

и) Општинске  организације  породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Pепублике Cрпске, Србац 

ј) Удружења ратних војних инвалида општине 

Србац 

к) Савеза удружења бораца народноослобо-

дилачког рата 

л) Удружења родитеља и дјеце са посебним 

потребама „Извор“ Србац 

љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац 

м) Удружења жена Србац 

н) Омладинског савјета Србац 

њ) Општинске организације слијепих и 

слабовидих Србац 

о) Српског просвјетног и културног друштва 

„Просвјета“ Србац  

п) НВО „Миленијум“ Србац  

р) Информација о раду и финансијском 

пословању Општинске организације Црвеног 

крста Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧИ: Јавно предузеће, јавне установе  

и друге организације 

ПРЕДЛАГАЧ: Јавно предузеће, јавне установе  и 

друге организације  

3. Извјештај о раду инспекцијских органа и 

комуналне полиције за период јануар-јун  

2022. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за инспекцијске послове   

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

4. Извјештај о  раду у органима  Комуналног 

предузећа „Водовод“ АД Србац за 2021. годину  

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине и КП 

„Водовод“ а.д. Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5. Извјештај о раду  у органима Комуналног 

предузећа „Комуналац“ АД Србац за 2021. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине и КП 

„Комуналац“ а.д. Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6. Информација о стању у области борачко 

инвалидске заштите за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7. Информација о раду, материјалном и 

социјалном положају пензионера и Извјештај о 

утрошку новчаних средстава из Буџета 

општине Србац у 2021. години Удружења 

пензионера општине Србац  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу, 

Удружење пензионера општине Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. Информација о пословању Јавне установе 

Центар средњих школа "Петар Кочић" Србац 

за период јануар- јун 2022. године 

ОБРАЋИВАЧ: ЈУ Центар средњих школа "Петар 

Кочић" Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Центар средњих школа "Петар 

Кочић" Србац 

9. Информација о привредним кретањима и 

запослености на подручју општине Србац за 

2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10. Информација о демографском развоју на 

подручју општине Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. Информација о раду Полицијске станице 

Србац за прво полугодиште 2022. године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Србац 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

1. Програм зимског одржавања улица и 

локалних путева на подручју општине Србац 

за зиму 2022/2023. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

2. Програм кориштења средстава за подстицај 

запошљавања за 2022. годину на подручју 

општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ              

1. Одлука о додјели јавних признања општине 

Србац за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за награде и признања 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања 

 

IV-TPOMJECEЧJE (октобар-децембар 2022. 

године) 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о успјеху и владању ученика на 

крају школске 2021/2022. године 
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности у 

сарадњи са школама 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

2. Извјештај о упису ученика у прве разреде 

основних и средњих школа у школској   

2022/2023. години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности у 

сарадњи са школама 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

3. Извјештај о раду Система противградне 

превентиве на подручју општине Србац у 

сезони 2022. године 
ОБРАЂИВАЧ: ЈП "Противградна превентива" PC 

АД Градишка 

ПРЕДЛАГАЧ: ЈП "Противградна превентива" PC 

АД Градишка 

4. Информација о раду Полицијске станице 

Србац за девет мјесеци 2022. године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Србац 

5. Информација о проведеном закупу 

пољопривредног земљишта у државној 

својини на подручју општине Србац за 2022. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

6. Информација о реализацији Програма 

кориштења средстава за подстицај 

запошљавања за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

1. Програм рада Скупштине општине Србац  

за 2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Колегијум Скупштине општине 

ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине  

2. Програм рада Јавне установе Дјечији вртић 

"Наша радост" Србац за школску 2022/2023. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа Дјечији вртић 

"Наша радост" Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Јавна установа Дјечији вртић 

"Наша радост" Србац 

3. Програм комуналног уређења мјеста Србац 

за 2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

4. План имплементације развојних пројеката 

општине Србац за 2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

5. План рада и финансирања система 

противградне превентиве општине Србац у 

2023. години     
ОБРАЋИВАЧ: ЈП "Противградна превентива" PC 

АД Градишка 

ПРЕДЛАГАЧ: ЈП "Противградна превентива" PC 

АД Градшпка 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

1. Закључак о прихватању Нацрта Основа 

економске политике општине Србац за 2023. 

годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

2. Одлука о усвајању Основа економске 

политике општине Србац за 2023. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

3. Закључак о прихватању Нацрта Буџета 

општине Србац за 2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

4. Одлука о усвајању Буџета општине Србац за 

2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

5. Одлука о извршењу Буџета општине Србац 

за 2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

6. Одлука о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине Србац за 

2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7. Одлука о стипендирању студената у 

школској  2022/2023. години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. Одлука о именовању доктора медицине – 

мртвозорника за  подручје општине Србац у 

2023. години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. Одлука о одобравању исплате новчаних 

средстава за подстицање развоја пољо-
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привреде у 2022. години на подручју општине 

Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10. Одлука о економској цијени услуга у Јавној 

установи Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

за 2023. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољо-

привреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. Одлука о давању мишљења на приједлог 

Плана уписа ученика у прве разреде за 

школску 2023/24. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа Центар средњих 

школа „Петар Кочић“ Србац  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

12. Одлука о расписивању јавног огласа за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на подручју 

општине Србац путем прибављања писаних 

понуда (ратарску, сточарску и воћарску 

производњу) 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољо-

привреду  и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

III МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 

РАДА СКУПШТИНЕ У 2022. ГОДИНИ 

 

Стручни обрађивачи и предлагачи материјала 

одређени овим програмом дужни су: 

1. да материјале припремају у форми предвиђеној 

за доношење аката према утврђеној методологији, 

2. да се материјал за сједнице Скупштине 

општине припрема у складу са Пословником о 

раду Скупштине општине Србац, 

3. да се у материјалима изнесе објективно стање и 

чињенице са јасним и конкретним приједлозима 

мјера и закључака, 

4. да се утврђени приједлози аката блаворемено 

достављају за уврштавање у дневни ред 

скупштине општине потписани од обрађивача и 

начелника одјељења и обавезно у електронском 

облику, 

5. уколико за поједине сједнице не доставе 

одговарајуће материјале Скупштини општине, 

предвиђене по програму, дужни су да доставе 

писану информацију о разлозима због којих 

одређени материјал за сједницу не може бити 

благовремено достављен. 

IV 

Секретар Скупштине општине непосредно је 

одговоран за координацију активности на изради 

приједлога докумената одређених овим 

програмом са начелницима одјељења општинске 

управе и Начелником општине у складу са 

прописима и овим програмом, те за благовремено 

достављање материјала одборницима Скупштине 

и организацију и припрему сједница радних 

тијела о предложеним материјалима. 

 

V 

Програм рада Скупштине општине Србац за 2022. 

годину објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Србац“. 

 

Број: 01-022-229/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 

 

322 
 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 1. и члана 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11 и 100/17), члана 37. став 2. 

тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

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

8/17), и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

Србац на сједници одржаној дана 23.12.2021. 

године, донијела је 

 

ПРОГРАМ 

КОМУНАЛНОГ УРЕЂЕЊА МЈЕСТА 

 СРПЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Овим Програмом утврђени су врста и обим 

радова који су неопходни за одржавање 

минималног нивоа јавне хигијене мјеста Србац, и 

одржавање комуналних објеката, уређаја и 

комуналних услуга заједничке комуналне 

потрошње, и то: 

 

- чишћење јавних површина у насељеном мјесту 

Србац које обухвата чишћење, прикупљање, 

одржавање и депоновање смећа и других 

чврстих отпадака,  

- одржавање и уређивање јавних зелених 

површина као што су паркови, зеленила уз 

саобраћајнице, простор око стамбених зграда, 

- одводња атмосферских вода које 

подразумијевају чишћење уличних сливника и 
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канала са решеткама,  

- у вријеме када пада снијег чишћење тротоара 

и ивичњака од снијега и леда. 

- одржавање хоризонталне и вертикалне 

саобраћајне сигнализације; 

 

Врста и обим радова дати су у овом Програму. Да 

би се обезбједио потребан ниво хигијене, уз 

одржавање појединих комуналних објеката и 

уређаја и комуналних услуга заједничке 

комуналне потрошње и што успјешније 

реализовао Програм извршена је категоризација, 

односно зонирање јавних прометних површина са 

потребном учесталошћу извршења појединих 

активности. 

 

I  - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ  

Категорија – 

Зона 

Површина за 

чишћење 

Површина 

за прање 

Зона „А“ 

Ул. Српских 

бораца са Тргом 

бораца 

4.400 m2 4.400 m2 

Трг србачке 

лаке бригаде 

4.200 m2 4.200 m2  

Ул. Гимназијска 500 m2               500 

м2 

Ул. Првомајска 840 m2               840 

м2 

Шеталишате 

Косолинац 

500 m2 - 

УКУПНО 

ЗОНА „А“  

10.440 m2 9.940 m2 

Зона „Б“    

Ул. 11. 

Новембра 

8.000 m2 8.000 m2 

Ул. Моме 

Видовића  

3.200 m2 3.200 m2 

Ул. Петра 

Кочића  

600 m2 600 m2 

Ул.ЗдравкаЧела

ра 

3.500 m2 3.500 m2 

Ул. 

ДанкаМитрова 

4.000 m2 4.000 m2 

УКУПНО 

ЗОНА „Б“ 

19.300 m2 19.300 m2 

Зона „Ц“ 

Ул. Моме 

Видовића 

3.200 m2  

Ул. Сарајевска 500 m2    

Ул.Здравка 

Челара  

1.500 m2  

Ул. 27. јула 500 m2  

Ул. Саве 5.400 m2  

Вујановића 

Жуће 

Ул. Љубовијска 5.400 m2           

УКУПНО 

ЗОНА „Ц“ 

16.500 m2            

Зона  „Д“ 

Ул. 27.јула 1.800 m2  

Ул. Савска  4.000 m2  

Ул. Данка 

Митрова 

4.500 m2  

Ул. Врбаска 2.940 m2  

Ул.Мотајичког 

одреда 

2.800 m2  

УКУПНО 

ЗОНА „Д“ 

16.040 m2  

Зона „Е“ 

Уређење 

спортског 

рекреативног 

центра  

4.200 m2           

Уређење око 

објекта 

Спортска 

дворана у Српцу  

5.486 m2           

УКУПНО 

ЗОНА „Е“ 

96.860 m2  

УКУПНО 

(ЗОНА „А“ + 

„Б“ + „Ц“ + 

„Д“ + „Е“. 

71.966 m2 

 

 

  

1. Чишћење јавних прометних површина метлом, 

прикупљање и одвоз смећа на реонски депо – 

2.588.720 m2 (на бази 10 мјесеци): 

 

ЗОНА "A"  10.440 m2 x 9, 

ЗОНА "Б"  19.300 m2 x 5, 

ЗОНА "Ц"  16.500 m2 x 2,  

ЗОНА "Д"  16.040 m2 x 1, 

ЗОНА „Е“  96.860 m2 x 1;                                                                                                                                   

 

2. Обезбјеђење радне снаге за прање јавно-

прометних површина цистернамa ТВЈ Србац: 

 

ЗОНА „А“  9.940 m2 x 2, 

ЗОНА „Б“ 19.300 m2 x  1;  

 

3. Одвоз смећа контејнером са реонског депоа на 

главну депонију - 12 контејнера x 6 мјесеци; 

4. Одржавање дјечијег забавног парка на локацији 

„Центар“ Србац 

 

II ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

 

1. Кошење травњака, травнатих површина око 
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стамбених зграда, прикупљање покошеног 

материјала и одвоз на депонију - 270.013 m2 

 

Ред. 

Бр. 

Локација Површина 

(m2) 

Број 

кошења 

годиш-

ње 

1. Зона Основна 

школа       

189 30 

2. Испред НЛБ 

Развојна банка       

75 30 

3. Црква према 

продавници 

обуће 

300 30 

4. Продавница 

обуће према 

шумској 

управи 

117 30 

5. Шумарија 94,50 30 

6. Спомен 

обиљежје   

435 30 

7. Улаз у Србац 

мост лијево и 

десно, са обе 

стране, по 

потреби            

558 12 

8. Стара пошта 450 20 

9. Улица 

Д.Митрова 

према Радио 

станици 

Србац, лијево 

2260 20 

10. Улица 

Д.Митрова 

према Радио 

станици 

Србац, десно 

172,5 20 

11. Радио Србац – 

Дом младих 

180 20 

12. Локација нови 

парк 

1538,50 12 

13. Зграда С-45 616 12 

14. Зграда С-45   451 12 

15. Зграда С- 27 594 12 

16. Код зграде 

Павковић 

518 12 

17. Улица 

11.Новембра 

до Ђајића 

куће, обе 

стране 

2.452,50 15 

18. Ђајића кућа и 

преко пута 

(Мотајица) 

245,50 15 

19. Словеначка 1082 12 

зграда 

20. Медитеранска  

42 стана   

1280 12 

21. Скупштина 

општине 

638,75 42 

22. Нови парк код 

вртића   

1700 15 

Укупно 15.947,25  

 

 

2. Јесење грабљање лишћа, прикуљање на 

реонски депо, утовар и довоз на  

депонију -75000 m2; 

3. Припрема површина (зимско штијање) за 

прољетно уређење града - 950 m2 x 1 годишње; 

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

годишње; 

5. Окопавање и прихрана засађеног цвијећа и 

украсног биља - 1000 m2 х 4 годишње; 

6.  Залијевање засада; 

7.Орезивање – прокресавање уличног и 

парковског дрвећа - 1 x годишње; 

8. Уређење око ограде спортског рекреативног 

центра Србац - 4200 m2 x 1; 

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

 

III  ОДВОДЊА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА  

 

1.  Чишћење уличних и других сливника      обо-

ринских вода - 122 kom x 2 пута; 

2.  Чишћење канала са решеткама у Улици Моме  

     Видовића, Улици Ружа и Улици Љубовијска,  

     550 m x 3 пута; 

3. Чишћење ивичњака од наноса пијеска и 

шљунка у улицама са  изграђеним 

ивичњацима и тротоарима, одвоз почишћеног 

материјала - 13.900 m1 x 1; 

 

IV ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ И 

ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

1. Одржавање хоризонталне саобраћајне 

сигнализације- 300 м2 х 1; 

2. Одржавање вертикалне саобраћајне 

сигнализације - 25 ком (по потреби); 

 

V ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ У 

СРПЦУ 

 

1.  Чишћење и провјера функционисања система 

једном мјесечно, у периоду од 15. априла  до 

15. октобра; 

2.  Постављање и уклањање заштитне цераде на  

     почетку и крају сезоне; 
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VI ЗБРИЊАВАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА 

 

1. Хватање и транспорт паса луталица – 100 паса; 

 

VII НОВОГОДИШЊЕ КИЋЕЊЕ ГРАДА 

 

Новогодишње кићење града у складу са налогом 

за новогодишње кићење града који издаје 

Одјељење за просторно уређење и стамбено 

комуналне дјелатности. 

 

1. Набавка и постављање реквизита по мјесту 

Србац до 15.децембра 2022. године; 

 

2. Скидање реквизита до 15.јануара 2023. године; 

 

Број: 01-022-230/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21), члана 8. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

91/15), члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 5/17 и 8/17), а 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 23.12.2021. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о висини стопе пореза на непокретности на 

подручју општине Србац за 2022. годину  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се висина стопе од 0,15% 

за опорезивање непокретности на подручју 

општине Србац за 2022. годину, у складу са 

Законом о порезу на непокретности(„Службени 

гласник Републике Српске“, број 91/15).   

 

Члан 2. 

Изузетно од члана 1. ове одлуке, пореска стопа за 

непокретности у којима се непосредно обавља 

производна дјелатност на подручју општине 

Србац  износи 0,08% од процијењене вриједности 

непокретности.  

Члан 3. 

Под непокретностима из члана 2. подразумијевају 

се објекти за производњу и објекти за 

складиштење сировина, полупроизвода и готових 

производа, уколико чине заокружену производну 

цјелину.  

Пореска стопа пореза на непокретност не може се 

мијењати у току једне пореске године.  

 

Члан 4. 

Општина је обавезна да о доношењу прописа 

којим се уводи или мијења пореска стопа на 

непокретност писмено обавијести Пореску управу 

у року од десет дана од дана његовог ступања на 

снагу.  

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Србац, а примјењиват ће се од  01. јануара 

2022.године. 

 

Број: 01-022-231/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске" број: 97/16, 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) и члана 149. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 23.12.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о стипендирању студената у школској 

2021/2022. годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком се прописују услови, начин, 

критеријуми, поступак за додјелу стипендија, 

исплата, потребна документација, те друга 

питања од значаја за додјелу стипендија. 
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Члан 2. 

Средства за исплату стипендија обезбјеђују се у 

буџету општине Србац. 

 

Члан 3. 

Стипендије се додјељују за једну академску 

годину. 

 

Члан 4. 

(1) Стипендије се додјељују на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

(2) Конкурс за додјелу стипендија расписује 

Начелник општине. 

(3) Конкурс се објављује на интеренет страници 

општине Србац, огласној табли Општинске 

управе општине Србац и путем Радио Српца. 

(4) Пријаве на конкурс се подносе на шалтеру 

Општинске управе општине Србац, у року од .30  

 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса. 

(5) Неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

Члан 5. 

(1) Пријаве на конкурс разматра и приједлог за 

додјелу стипендија утврђује Комисија за .додјелу      

стипендија (у даљем тексту: Комисија). 

(2) Комисију из става 1. овог члана именује 

Начелник општине (у даљем тексту: Начелник) а 

.има три   члана. 

(3) Комисија одлучује већином гласова свих 

чланова. 

(4) Административне, техничке и стручне послове  

за Комисију обавља Одјељење за привреду,  

пољопривреду и друштвене дјелатности. 

(5) Комисија разматра пријаве најкасније у року 

од 15 дана од дана затварања конкурса за додјелу      

стипендија и најкасније у наредних 7 дана 

утврђује прелиминарну ранг листу. 

(6) Прелиминарна ранг листа објављује се на 

интернет страници општине Србац и огласној 

табли  Општинске управе општине Србац. 

(7) У року од осам дана од дана објављивања 

прелиминарне ранг листе подносиоци пријава 

имају  право приговора Начелнику општине. 

(8) Након разматрања уложених приговора 

Начелник општине доноси коначну ранг листу. 

(9) Коначна ранг листа објављује се на интернет 

страници општине Србац и огласној табли     

Општинске управе општине Србац. 

 

Члан 6. 

(1) У складу са одредбама ове Одлуке додјељују 

се стипендије у сљедећим категоријама: 

 

а) стипендије према социјалном статусу, 

б).стипендије за постдипломске студије,  

в) стипендије за остале студенте. 

 

(2) Студенти могу остварити право на стипендију 

само по једном основу из става 1. овог   члана. 

 

Члан 7. 

(1) За додјелу стипендија из члана 6. ове Одлуке 

могу конкурисати студенти који испуњавају 

следеће опште услове: 

 

а) да су држављани Републике Српске/Босне и 

Херцеговине, 

б) да имају пребивалиште на подручју општине 

Србац најмање годину дана прије подношења 

пријаве, 

в) да су редовни студенти, 

г) да студенти на првом циклусу студија нису 

старији од 25 година, на другом циклусу студија 

од 27 година, осим студената студија који трају 

пет или шест година, који на првом циклусу не 

могу бити старији од 27 година. У изузетним 

случајевима, стипендија се може додијелити и 

студентима старијим од наведеног у случајевима 

теже болести, његе дјетета до године дана живота, 

одржавања трудноће и другим оправданим 

случајевима, 

д) да не примају стипендију из других јавних 

извора стипендирања. 

 

(2) Испуњавање општих услова из става 1. тачка  

 

г) овог члана не односи се на категорију 

студената из члана 9. став 1. тачка 5. ове Одлуке. 

 

(3) Стипендија се не одобрава за студенте прве 

године основног студија (осим за студенте из 

члана 9. ове Одлуке), студенте који обнављају 

годину и за вријеме апсоловентског стажа. 

 

Члан 8. 

(1) Стипендија је неповратна. 

 

(2) Студент који је у току исте академске године 

остварио право на стипендију из других  јавних 

извора стипендирања, дужан је примљени износ 

стипеднија од општине Србац вратити општини 

Србац. 

 

(3) Корисник стипендије који прекине студирање 

у академској години у којој је остварио право на 

стипендију, губи право на стипендију и дужан је 

вратити општини Србац примљени износ 

стипендије у тој години. 
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II СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ 

СТАТУСУ 

Члан 9. 

Право на стипендију из члана 6. став 1. тачка а) 

ове Одлуке могу остварити редовно уписани 

студенти, прве  и виших година студија, свих 

високошколских установа, који испуњавају један 

од следећих посебних услова: 

 

1. студенти – дјеца погинулих бораца и ратних 

војних инвалида од I дo IV категорије, 

2. студенти – дјеца без родитељског старања, 

3. студенти – прве године студија из породица са 

четворо и више дјеце, 

4. студенти – чији су родитељи корисници сталне 

новчане помоћи, 

5. студенти са инвалидитетом који остварују 

право на додатак за помоћ и његу другог лица. 

 

Члан 10. 

Број стипендија према социјалном статусу није 

ограничен и остварују их сви подносиоци пријава 

који испуњавају опште и посебне услове утврђене 

овом Одлуком. 

 

Члан 11. 

Стипендија за студенте из члана 9. ове Одлуке 

додјељиваће се у износу од 700,00 КМ (словима: 

седам стотина КМ), и исплаћиваће се у седам рата 

од по 100,00 КМ (стотину КМ). 

 

III СТИПЕНДИЈЕ ЗА ПОСТДИПЛОМСКЕ 

СТУДИЈЕ  

 

Члан 12. 

Право на стипендију из члана 6. став 1. тачка б) 

ове Одлуке могу остварити редовно уписани први 

пут, студенти постдипломских студија на 

високошколским установама које се финансирају 

из буџета Републике Српске или буџета 

Републике Србије, а који се воде на евиденцији 

Завода за запошљавање Републике Српске. 

 

Члан 13. 

Студентима из члана 12. ове Одлуке, који 

испуњавају опште и посебне услове утврђене 

овом Одлуком додјељује се до укупно 6 (шест) 

стипендија према утврђеној ранг листи. 

 

Члан 14. 

Ранг листа из члана 13. утврђује се према 

следећим критеријумима: 

 

1.    успјех током основног студирања, 

2. уписана година мастер/постдипломских 

студија. 

 

Члан 15. 

За утврђивање ранг листе студената према 

критеријуму: успјех током основног студирања 

примјењују се одредбе члана 24. ове Одлуке. 

 

Члан 16. 

Усписана година мастер/постдипломских студија 

бодује се на следећи начин: 

а) студент прве године.......................... 2 бода и 

б) студент друге године........................ 4 бода. 

 

Члан 17. 

У случајевима да два или више студената имају 

једнак број бодова према одредбама ове Одлуке, 

предност има студент са већом просјечном 

оцјеном, а уколико и у том случају имају једнак 

број бодова, предност има студент са већим 

бројем положених испита. 

 

Члан 18. 

Стипендија за студенте из члана 12. ове Одлуке 

додјељиваће се у износу од 700,00 КМ (словима: 

седам стотина КМ) и исплаћиваће се једнократно 

у наведеном износу. 

 

IV СТИПЕНДИЈЕ ЗА ОСТАЛЕ СТУДЕНТЕ 

 

Члан 19. 

Право на стипендију из члана 6. став 1. тачка в) 

ове Одлуке могу остварити редовно уписани, 

први пут, студенти друге и виших година студија 

свих високошколских установа, ученици вуковци 

и ученик генерације ЈУ Центар средњих школа 

„Петар Кочић“ Србац у 2021. години. 

 

Члан 20. 

Број стипендија за студенте из члана 19. ове 

Одлуке ограничен је износом средстава која су 

преостала након додјеле стипендија из члана 9. и 

12. ове Одлуке. 

 

Члан 21. 

Стипендије из члана 19. ове Одлуке додјељују се 

према одвојеним ранг листама: 

 

 

1. ученицима вуковцима и ученику 

генерације ЈУ Центар средњих школа 

„Петар Кочић“ Србац у 2021. години, 

2. студентима високошколских установа 

које се финансирају из буџета Републике 

Српске или буџета Републике Србије и 
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3. студентима високошколских установа 

које се не финансирају из буџета 

Републике Српске или буџета Републике 

Србије aли се налазе на територији тих 

држава. 

 

Члан 22. 

Студентима високошколских установа које се не 

финансирају из буџета Републике Српске или 

буџета Републике Србије стипендије се додјељују 

у висини од минимално 10% износа 

расположивог за стипендије у овој категорији, 

преосталог у складу са одредбама члана 20. ове 

Одлуке. 

 

Члан 23. 

Критеријуми за утврђивање ранг листе студената 

према успјеху на студијама су: 

 

1. успјех у претходним студијским 

годинама, 

2. уписана година студија, 

3. редовност уписа и 

4. додатни бодови. 

 

Члан 24. 

Успјех у претходним студијским годинама бодује 

се на следећи начин: 

 

а) оцјена од 6,00 – 6,25 ......... 1 бод 

б) оцјена од 6,26 – 6,50 .......... 2 бода 

в) оцјена од 6,51 – 6,75 .......... 3 бода 

г) оцјена од 6,76 – 7,00 .......... 4 бода  

д) оцјена од 7,01 – 7,25 .......... 5 бодова 

ђ) оцјена од 7,26 – 7,50 .......... 6 бодова  

е) оцјена од 7,51 – 7,75 .......... 7 бодова  

ж) оцјена од 7,76 – 8,00 .......... 8 бодова 

з ) оцјена од 8,01 – 8,25 .......... 9 бодова 

и) оцјена од 8,26 – 8,50 .......... 10 бодова 

ј ) оцјена од 8,51 – 8,75 .......... 11 бодова 

к) оцјена од 8,76 – 9,00 .......... 12 бодова 

л) оцјена до 9,01 – 9,25 .......... 13 бодова 

љ) оцјена од 9,26 – 9,50 .......... 14 бодова 

м) оцјена од 9,51 – 9,75 .......... 15 бодова 

н) оцјена од 9,76 – 9,99 .......... 16 бодова 

њ) оцјена 10,00 .......... 20 бодова 

 

За студенте високошколских установа који 

користе други систем оцјењивања, односно чија 

просјечна оцјена није упоредива у смислу табеле 

из става 1. овог члана извршиће се прерачунавање 

просјека оцјена. 

 

 

 

Члан 25. 

Уписана година студија бодује се на следећи 

начин: 

а) студент друге 

године 

.......... 2 бода 

б) студент треће 

године 

.......... 4 бода  

в) студент четврте 

године 

.......... 6 бодова 

г) студент пете године .......... 8 бодова 

д) студент шесте 

године 

.......... 10 бодова 

 

Члан 26. 

Бодови према редовности уписа додјељиваће се 

на следећи начин: 

 

а) студент друге 

године није 

обнављао прву 

годину 

.......... 2 бода 

б) студент треће 

године није 

обнављао ниједну 

годину 

.......... 4 бода  

в) студент четврте 

године није 

обнављао ниједну 

годину 

.......... 6 бодова 

г) студент пете године 

није обнављао 

ниједну годину 

.......... 8 бодова 

д) студент шесте 

године није 

обнављао ниједну 

годину 

.......... 10 бодова 

 

Члан 27. 

Додатни бодови студентима из породица са троје 

и више дјеце, додјељиваће се, уколико се дјеца 

наведена у кућној листи налазе на редовном 

школовању, а додјељиваће се на следећи начин: 

 

а) студент из породице 

са троје дјеце 

.......... 2 бода 

б) студент из породице 

са четворо дјеце  

.......... 4 бода  

в) студент из породице 

са петоро и више 

дјеце  

.......... 6 бодова 
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Подносиоци пријаве остварују бодове према само 

једном критерију из става 1. овог члана. 

 

Члан 28. 

 

У случајевима да два или више студената имају 

једнак број бодова према одредбама ове Одлуке, 

предност има студент са већом просјечном 

оцјеном, а уколико и у том случају имају једнак 

број бодова, предност има студент са већим 

бројем положених испита. 

 

Члан 29. 

 

Стипендија за студенте из члана 19. ове Одлуке 

додјељиваће се у износу од 700,00 КМ (словима: 

седам стотина КМ), а исплаћиваће се у седам рата 

од 100,00 КМ (словима: стотину КМ). 

 

V ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Члан 30. 

 

Пријава на конкурс подноси се на прописаном 

обрасцу, уз коју се прилаже: 

- овјерена фотокопија личне карте, 

- увјерење о пребивалишту, 

- увјерење о редовно уписаној години студија, 

- фотокопија индекса, 

- потврда о просјеку оцјена током студирања, 

- овјерена изјава да не прима стипеднију из 

других јавних извора стипендирања, 

- кућну листу као и потврде о школовању (за 

студенте друге и виших година студија из 

породица са троје и више дјеце), 

- фотокопија текућег рачуна на име студента 

који је отворен у некој од банака са 

сједиштем у Републици Српској, 

- потврду да студент није обнављао ниједну 

годину студија, ради додатног бодовања у 

складу са чланом 26. ове Одлуке (ова потврда 

није услов за добијање стипендије). 

 

Члан 31. 

Студенти који подносе пријаву за стипендију 

према социјалном статусу поред документације 

из члана 30. ове Одлуке прилажу: 

- потврду/рјешење надлежног органа да су 

дјете погинулог борца или ратног војног 

инвалида I, II, III и IV категорије, и/или 

- увјерење Центра за социјални рад да је 

студент био смјештен у дом или хранитељску 

породицу, и/или 

- изводе из МКР дјеце из породица са четворо 

и више дјеце, 

- потврду Центра за социјални рад општине 

Србац да су родитељи подносиоца захтјева 

корисници сталне новчане помоћи и 

- потврду Центра за социјални рад општине 

Србац да је подносилац захтјева, инвалид, 

корисник права на туђу његу и помоћ или 

рјешење надлежне установе о инвалидности. 

 

Члан 32. 

 

Студенти постдипломских студија на високо-

школским установама које се финансирају из 

буџета Републике Српске или буџета Републике 

Србије, а који се воде на евиденцији Завода за 

запошљавање Републике Српске поред 

документације из члана 30. ове Одлуке прилажу: 

 

- потврду о просјеку оцјена током студирања 

на основним студијима, 

- увјерење Завода за запошљавање Републике 

Српске да се воде на евиденцији Завода. 

 

Члан 33. 

 

Студенти који не доставе доказе којима се 

утврђује испуњеност посебних услова рангирају 

се у категорији за коју испуњавају услове. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

 

Студенти  који су претходне академске године 

примали стипендију конкуришу за додјелу 

стипендије као и остали студенти, под  

равноправним условима. 

 

Члан 35. 

 

У случају нераспоређених средстава, након 

рангирања, иста се могу прерасподијелити на 

преостале категорије студената који испуњавају 

задане критерије по овој одлуци. 

 

Члан 36. 

 

На основу коначне листе из члана 5. став 9. ове 

Одлуке, Начелник општине и корисник 

стипендије закључују Уговор о стипендирању 

којим се регулишу права и обавезе између 

даваоца стипендије и стипендисте. 
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Члан 37. 

Стипендиста је дужан да се стави на располагање 

даваоцу стипендије у року од 30 дана од дана 

завршетка школовања. 

 

Члан 38. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац". 

 

Број: 01-022-232/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

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

61/21), члана 112. став 2. и члана 114. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник 

Републике Српске", 106/09 и 44/15), члана 4. и 

члана 5. Правилника о поступку утврђивања 

смрти лица ("Службени гласник Републике 

Српске", број 65/10), члана 37. став 2. тачка 2. и 

члана 90 и 136. Статута општине Србац 

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

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

раду Скупштине општине Србац ("Службени 

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

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

дана 23.12.2021. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о именовању доктора медицине - 

мртвозорника 

за подручје општине Србац у 2022. години 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац 

утврђује потребан број од 5 (пет) доктора 

медицине - мртвозорника који ће обављати 

преглед умрлих на подручју општине Србац у 

периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, као 

и уже подручје на којем ће сваки од њих 

обављати преглед, водећи рачуна о матичном 

подручју и удаљености појединих насеља. 

 

За докторе - мртвознорнике именују се: Недић 

Видовић др Бранка, Сувајац др Наталија, Родић 

др Жељко, Шаула др Миомир и Јовичић др Саша. 

 

Члан 2. 

Одређује се уже подручје на којем ће сваки од 

именованих доктора обављати преглед умрлих, 

водећи рачуна о матичном подручју и о 

удаљености појединих насеља, и то: 

 

1. За матично подручје Србац, које обухвата 

насељена мјеста Србац, Село Србац, Каоци, 

Инађол, Црнаја, Повелич, Пријебљези, Расавац и 

Мали Ситнеши, именују се: 

- Шаула др Миомир, у периоду од 01.01.2022. до 

30.04.2022. године, 

- Недић Видовић др Бранка, у периоду од  

01.05.2022. до 31.08.2022. године и 

- Јовичић др Саша, у периоду од 01.09.2022. до 

31.12.2022. године. 

 

2. За матично подручје Ситнеши које обухвата 

насељена мјеста Ситнеши, Доња Лепеница, и 

Горња Лепеница, именује се: 

- Родић др Жељко, у периоду од 01.01.2022. до 

31.12.2022. године. 

 

3. За матично подручје Срђевићи (Горњи 

Срђевићи, Доњи Срђевићи и Раковац) именује се: 

- Родић др Жељко, у периоду од 01.01.2022. до 

31.12.2022. године. 

2. 

 

4. За матично подручје Ћукали које обухвата 

насељена мјеста Ћукали, Жупски Разбој и 

Илићани именује се: 

- Родић др Жељко, у периоду од 01.01.2022. до 

31.12.2022. године. 

 

5. За матично подручје Гламочани, које 

обухвата насељена мјеста Гламочани, Разбој 

Љевчански, Кукуље, Лилић, Горњи Кладари, 

Доњи Кладари, Дуго Поље, Бардача, Бајинци и 

Гај, именују се: 

- Недић Видовић др Бранка, у периоду од  

01.01.2022. до 30.04.2022. године, 

 - Јовичић др Саша, у периоду од 01.05.2022. до 

31.08.2022. године и 

- Родић др Жељко, у периоду од 01.09.2022. до 

31.12.2022. године 

 

6. За матично подручје Ножичко, које обухвата 

насељена мјеста Ножичко, Стари Мартинац, Нови 

Мартинац, Селиште и Брезовљани, именује се:    

- Шаула др Миомир, у периоду од 01.01.2022. до 

31.12.2022. године. 
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7. За матично подручје Кобаш, које обухвата 

насељена мјеста Кобаш, Нова Вес, Брусник, 

Корови, Влакница и Сеферовци, именује се: 

- Сувајац др Наталија,  у периоду од 01.01.2022. 

до 31.12.2022. године. 

                                                                      
Доктор медицине именован у овом члану, не 

може обављати преглед умрлог лица које је 

лијечио непосредно прије његове смрти, те је 

дужан обезбиједити замјену неког од доктора  

именованих у члану 1. став 2. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Обавезују се именовани доктори медицине да у 

складу са „Правилником о поступку утврђивања 

смрти лица“, као и правилима и кодексом 

медицинске струке, врше утврђивање смрти лица 

умрлих изван здравствене установе. 

Након обављеног прегледа умрлог лица, доктор 

медицине - мртвозорник дужан је сачинити 

записник о извршеном прегледу умрлог лица, 

издати потврду о смрти,  те  водити евиденцију о 

обављеним прегледима умрлих лица у посебној 

књизи евиденције умрлих, што ће се регулисати 

закљученим уговором. 

  

Члан 4. 

Висина накнаде за обављени преглед једног 

умрлог лица изван здравствене установе износи 

50,00 КМ, укључујући и путне трошкове доктора 

- мртвозорника.                                                 

Члан 5. 

Овлашћује се Начелник општине Србац да са 

докторима медицине - мртвозорницима  закључи 

уговоре којима ће се прецизирати обавезе 

уговорних страна у складу са Законом о 

здравственој заштити и Правилником о 

утврђивању смрти лица. 

 

Члан 6. 

Одјељење за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности Општинске управе 

општине Србац  успоставља и води евиденцију 

доктора - мртвозорника, која садржи: 

-име и презиме доктора – мртвозорника,  

-годину рођења, 

-мјесто пребивалишта (адреса), 

-занимање,  

-подручје на коме се обавља преглед умрлих 

лица. 

                                                           

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 01-022-233/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 
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Ha основу члана 95. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

("Службени гласник Републике Српске", број: 

79/15), члана 39. став 2. тачка 9.и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

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

61/21) и члана 37. став 2. тачка 9. и члана 90. 

Статута општине Србац ("Службени гласник 

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

чланoм 149. Пословника о раду Скупштине 

општине Србац ("Службени гласник општине 

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

Србац, на сједници одржаној 23.12.2021. године, 

донијела je 

ОДЛУКУ 

о економској цијени услуге у Јавној установи  

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за 2022. 

годину 

 

Члан 1. 

Економска цијена услуге у Јавној установи 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац, за 2022. 

годину утврђује се у износу од 330,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Структуру економске цијене услуге (боравка 

дјетета) чине сви укупни трошкови који се односе 

на расходе за лична примања запослених, расходе 

по основу кориштења роба и услуга и све остале 

трошкове пословања као и број уписане дјеце. 

 

Члан 3. 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 01-022-234/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 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), члана 149. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 23.12.2021. године донијела је    

 

 О Д Л У К У 

о усвајању Плана имплементације развојних 

пројеката  општине Србац за период 2022.-

2024. године 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац усваја 

План имплементације развојних пројеката 

општине Србац за период 2022.-2024. године. 

 

Члан 2. 
План имплементације развојних пројеката опш-

тине Србац за период 2022.-2024. године је са-

ставни дио ове Одлуке и за његову реализацију 

задужују се: Одјељење за привреду, пољо-

привреду и друштвене дјелатности, Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне дјела-

тности, Одјељење за општу управу и Одјељење за 

финансије. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-240/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________  
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Opština: Srbac   Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2022.-2024. godina 

Veza 
sa 

strateš
kim i 

sektors
kim 

ciljem/ 
ciljevi

ma 

Projekat / mjera (vrijeme 
trajanja) 

Ukupni ishodi 

Ukupni 
orijent. 

izdaci (do 
završetka 
projekta) 

Ukupni 
predviđe
ni izdaci  

(za III 
godine) 

Finansiranje iz budžeta JLS Finansiranje iz ostalih izvora Nosioc
i 

imple
menta

cije 

Veza sa 
budžetom i/ili 

oznaka 
eksternog 

izvora 
finansiranja 

Opštinska 
služba 

odgovorna 
za praćenje G

o
d

in
a
 

p
o

č
e
tk

a
 i

m
p

l.
 i

 

A
-E

 

k
la

s
if

ik
a
c
ij

a
 

O
z
n

a
k

a
 

s
e

k
to

ra
 

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

god. I god. II god. III 

ukupno 

(I+II+II

I) 

Kredi

t 
Entitet Država 

Javna 

preduzeća 

Privatni 

izvori 
IPA Donatori Ostalo god. I god. II god. III 

ukupn

o 

(I+II+

III) 

     

1 2 3 4 5=9+21 6 7 8 
9=6+7+

8 
10 11 12 13 14 15 16 17 

18=Zbir 10-

17 
19 20 

21=18

+19+2

0 

22 23 24 25 
2
6 

SC
1

/S
ec

 1
.1

. 

Izrada i realizacija plana 
promocije Srpca kao 
investicione lokacije 
(2022-2024) 

Najmanje 100 promotivnih 
brošura distribuirano u toku 
godine 
Najmanje 20 uspostavljenih 
kontakata sa potencijalnim 
investitorima do 2024. godine 
Najmanje 10 investitora koji su 
izrazili interesovanje za 
ulaganja na području opštine 
Srbac do 2024. godine 

9.000 9.000 3.000 3.000 3.000 9.000                 0     0 JLS 

412700 

Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2022 
E
S 

SC
1

/S
ec

 1
.1

. 

Razvoj privredne saradnje 
sa dijasporom (2022-
2024) 

Najmanje 4 investitora iz 
dijaspore izrazilo interes za 
ulaganje na teritoriji Opštine do 
2024. godine 

3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000                 0     0 JLS 

412900 Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2022 
E

S 

SC
1

/S
ec

 1
.2

. 

Unapređenje obrazovnih 
programa srednje škole u 
skladu sa potrebama 
privrede (2022-2024) 

Najmanje 20 učenika upisano 
na novi smjer do 2024.  
Najmanje 20 učenika pohađa 
unapređene programe prakse 
od 2022. godine 
Unapređena praksa u jednom 
programu obrazovanja u 
srednjoj školi 

0 0       0                 0     0 JLS 

Interni resursi 
Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2022 
E

S 

SC
1

/S
ec

 1
.2

. 

Organizovanje obuka i 
prekvalifikacija u skladu 
sa potrebama privrede 
(2024) 

Najmanje 15 polaznika obuka 
osposobljeno za obavljanje 
poslova u industrijskim 
preduzećima u skladu sa 
trenutnim potrebama 
privrednih subjekata do 2024. 
godine 

30.000 30.000     10.000 10.000                 0   20.000 20.000 JLS 

414100, 
donatori 

Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2024 
(A) 

E
S 

SC
1

/S
ec

 1
.3

. 

Uspostavljanje kapaciteta 
za skladištenje, sortiranje 
i pakovanje 
poljoprivrednih proizvoda 
(2022-2024) 

Najmanje 20 proizvođača koristi 
kapacitete za skladištenje u 
hladnjačama, sortiranje i 
pakovanje do 2024. godine 
Najmanje 20 t uskladištenih 
proizvoda godišnje do 2024. 
godine 

230.000 230.000       0             30.000   30.000 100.000 100.000 
230.00

0 
JLS 

Privredni 
subjekti, 
donatori 

Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2022 
(B) 

E
S 

SC
1

/S
ec

 1
.3

. 

Mjera: Organizovanje 
obuka i savjetovanja za 
poljoprivredne 
prozvođače (2022-2024) 

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

0 0       0                 0     0 JLS 

interni resursi 

Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2022 
E
S 

SC
1

/S
ec

 1
.3

. 

Izgradnja sistema za 
navodnjavanje (2022-
2024) 

Do 2024. godine povećan 
prinos na navodnjavanim 
površinama za 10% u odnosu na 
period prije instalacije sistema 

300.000 300.000 10.000 10.000 10.000 30.000   50.000     20.000   100.000   170.000 50.000 50.000 
270.00

0 
JLS 

416100, MPVŠ, 
poljoprivredni 
proizvođači, 
donatori 

Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2022 
E

S 

SC
1

/S
ec

 1
.3

. 

Izgradnja kapaciteta za 
plasteničku proizvodnju 
(2022-2024) 

Povećani prinosi plasteničke 
proizvodnje za 10% do 2024. 
godine u odnosu na 2022. 
godinu 

130.000 130.000 20.000 20.000 20.000 60.000   20.000     10.000       30.000 20.000 20.000 70.000 JLS 

416100, MPVŠ, 
poljoprivredni 
proizvođači 

Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2022 
E
S 

SC
2

/S
ec

 2
.1

. 

Izrada prostorno-planske 
dokumentacije (2022-
2024) 

Izrađen Prostorni plan opštine 
Srbac do 2024. godine 

100.000 100.000 50.000 20.000 30.000 100.000                 0     0 JLS 

511700 Odjeljenje 
za prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
D
S 
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SC
2

/S
ec

 2
.1

. 

Proširenje vodovodne 
mreže i uspostavljanje 
mehanizama kontrole 
kvaliteta vode (2022-
2024) 

Naselja Ćukali, Župski Razboj, 
Razboj Lijevče, Kukulje i Lilić 
priključeni na gradsku 
vodovodnu mrežu do 2024. 
godine 
Mjerenje kvaliteta vode u 
vodovodnoj mreži se redovno 
obavlja najmanje tri puta 
mjesečno 

500.000 500.000 20.000 40.000 40.000 100.000             200.000   200.000 100.000 100.000 
400.00

0 
JLS 

511100, JKP, 
građani, 
donatori 

Odjeljenje 
za prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
(B) 

D
S 

SC
2

/S
ec

 2
.1

. 

Proširenje mreže 
asfaltiranih saobraćajnica 
u ruralnim područjima 
(2022-2024) 

Preko 1000 stanovnika ruralnih 
naselja Srđevići, Ćukali, 
Glamočani, Kobaš, Selo Srbac 
koristi asfaltirane saobraćajnice 
u navedenim naseljima do 
2024. godine 

1.700.00
0 

1.700.00
0 

100.000 
100.00

0 
100.000 300.000             400.000   400.000 500.000 500.000 

1.400.

000 
JLS 

511200, 
resorna 
ministarstva, 
JP, donatori 

Odjeljenje 
za prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
D
S 

SC
2

/S
ec

 2
.1

. 

Unapređenje elektro-
energetske mreže u 
južnom dijelu opštine 
Srbac (2022-2024) 

Privredni subjekti i domaćinstva 
u južnom dijelu opštine imaju 
redovno snabdijevanje el. 
energijom do 2024. godine  

1.500.00
0 

1.500.00
0 

      0       500.000         500.000 500.000 500.000 
1.500.

000 
JLS 

Elektrodistribu
cija 

Odjeljenje 
za prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
(B) 

D

S 

SC
2

/S
ec

 2
.2

. 

Uređenje kanalske mreže 
i regulacija vodotokova 
(2022-2024) 

Uređeno najmanje 4 km 
kanalske mreze 
Smanjen broj intervencija TVJ u 
aktivnostima zaštite od poplava 
za 25% do 2024. godine u 
odnosu na 2022. godinu 

225.000 225.000 25.000 10.000 10.000 45.000   120.000             120.000 30.000 30.000 
180.00

0 
JLS 

412500, 
resorno 
ministarstvo, 
strani donatori 

Odjeljenje 
za prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
D

S 

SC
2

/S
ec

 2
.3

. 

Obezbjeđenje uslova za 
rad NVO/UG (2022-2024) 

Povećan broj NVO za 10% i broj 
aktivnih članova NVO za 25% do 
2024. godine 

75.000 75.000 20.000 20.000 20.000 60.000             5.000   5.000 5.000 5.000 15.000 JLS 

415200, 
donatori 

Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2022 
D
S 

SC
2

/S
ec

 2
.3

. 

Poboljšanje uslova rada u 
obrazovnim i kulturnim 
institucijama (2022-2024) 

Povećan broj aktivnih članova 
kulturnih i sportskih društava za 
5% godišnje do 2024. godine 
Rekonstruisano i didaktičkim 
sredstvima opremljeno 
najmanje 5 prostorija u 
obrazovnim institucijama na 
području opštine do 2024. 
godine 

112.500 112.500 12.500 12.500 12.500 37.500   25.000             25.000 25.000 25.000 75.000 JLS 

511300, MPK 

Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2022 
D
S 

SC
2

/S
ec

 2
.3

. 

Promocija sportskih i 
kulturnih aktivnosti 
(2022-2024) 

Povećan broj aktivnih članova 
kulturnih i sportskih društava za 
5% godišnje do 2024. godine 

135.000 135.000 30.000 30.000 30.000 90.000   10.000         5.000   15.000 15.000 15.000 45.000 JLS 

415200, 
resorna 
ministarstva, 
donatori 

Odjeljenje 
za privredu, 
poljoprivred
u i 
društvene 
djelatnosti 

2022 
D
S 

SC
2

/S
ec

 2
.3

. 

Unaprijeđena podrška i 
prilagođena 
infrastruktura za socijalno 
ugrožene kategorije 
stanovništva (2022-2024) 

Stambeno zbrinute najmanje 5 
socijalno ugrožene porodice do 
2024. godine 
 
Najmanje 100 korisnika dobilo 
podršku u sklopu nove uvedene 
mjere podrške socijalno 
ugroženom stanovništvu do 
2024. godine 

960.000 960.000 100.000 
100.00

0 
100.000 300.000   200.000         20.000   220.000 220.000 220.000 

660.00

0 
JLS 

416100, 
Ministarstvo 
ZSC, donatori 

Odjeljenje 
za opštu 
upravu 

2022 
D

S 

SC
3

/S
ec

 3
.1

. 

Izrada i revizija Programa 
sanitarne  zaštite izvorišta 
na području opštine 
(2022-2024) 

Usvojena odluka o zaštiti 
izvorišta Kobaš i odluka o zaštiti 
izvorišta Prijebljezi do 2024. 
godine 

20.000 20.000   5.000 5.000 10.000                 0 5.000 5.000 10.000 JLS 

budžet 
opštine, 
donatori, JKP 

Odjeljenje 
za prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
(A) 

S
O 

SC
3

/S
ec

 3
.1

. 

Obilježavanje zona zaštite 
(2022-2024) 

Obilježene zone zaštite izvorišta 
Prijebljezi, Kobaš i Vrijeska do 

2024. godine 
15.000 15.000       0         5.000       5.000 5.000 5.000 15.000 JLS 

Donatori, JKP, 
privatni izvori 

Odjeljenje 
za prostorno 

uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
(A) 

S

O 

SC
3

/S
ec

 3
.1

. 

Regulacija rukavca rijeke 
Vrijeska unutar uže zone 
sanitarne zaštite (2022-
2024) 

Zaštićeno izvorište Vrijeska od 
uticaja površinskih tokova do 
2024. godine 

40.000 40.000       0                 0 20.000 20.000 40.000 JLS 

JKP, FZZS i EE, 
donatori 

Odjeljenje 
za prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
(B) 

S
O 
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SC
3

/S
ec

 3
.2

. 

Izgradnja sortirnice (2022-
2024) 

Najmanje 10% čvrstog otpada 
se sortira do 2024. godine  
Smanjeni troškovi odvoza 
otpada KP „Komunalac“ a.d. 
Srbac u Ramiće za 20% do 2024. 
godine 

100.000 100.000       0             100.000   100.000     
100.00

0 
JLS 

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

2022 
(A) 

S
O 

SC
3

/S
ec

 3
.2

. 

Unapređenje tehničkih 
kapaciteta KP Komunalac 
Srbac (2022-2024) 

Smanjeni troškovi poslovanja 
KP „Komunalac“ a.d. Srbac za 
20% do kraja 2024. 

90.000 90.000       0       50.000         50.000 20.000 20.000 90.000 JLS 

JKP, FZZS i EE Odjeljenje 
za prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
(B) 

S

O 

SC
3

/S
ec

 3
.3

. 

Sanacija objekata u 
javnom sektoru u cilju 
postizanja energetske 
efikasnosti (2022-2024) 

Smanjena potrošnja energenta 
za zagrijavanje javnih objekata 
za 20% do 2024. u odnosu na 
2022. godinu 250.000 250.000       0             50.000   50.000 100.000 100.000 

250.00

0 
JLS 

Donatori, 
resorna 
ministarstva 

Odjeljenje 
za prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
(A) 

S

O 

SC
3

/S
ec

 3
.3

. 

Poboljšanje energetske 
efikasnosti gradske 
rasvjete (2022-2024) 

Zamijenjeno 30% elemenata 
javne rasvjete novim koji su 
energetski efikasniji 
Smanjeni rashodi opštine Srbac 
za javnu rasvjetu za 20% u 
2024. u odnosu na 2022.  

150.000 150.000 20.000 20.000 20.000 60.000             50.000   50.000 20.000 20.000 90.000 JLS 

Donatori, IRB 
RS 

Odjeljenje 
za prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2022 
(B) 

S
O 

U K U P N O: 
  

         
6.674.50

0  

         
6.674.50

0  

           

411.500  

           

391.50

0  

           

411.500  

        

1.214.50

0  

                       

-  

           

425.000  

                       

-  

           

550.000  

             

35.000  

                       

-  

           

960.000  

                       

-  

        

1.970.000  
        1.735.000  

        

1.755.000  

        

5.460.

000  
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Ha основу члана 39. став 2. тачка 9. и члана 82. 

став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

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

61/21), члана 63. став 2. Закона о средњем 

образовању и васпитању ("Службени гласник 

Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20) и 

члана 37. и 90. Статута општине Србац 

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

8/17) и у складу са чланoм 149. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац ("Службени 

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

Скупштина општине Србац je на сједници 

одржаној дана 23.12.2021. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о давању мишљења на приједлог Плана уписа 

ученика у први разред ЈУ Центар средњих 

школа "Петар Кочић" Србац за школску 

2022/2023. годину 

 

Члан 1. 

На приједлог Плана уписа ученика ЈУ Центар 

средњих школа "Петар Кочић" у први разред за 

школску 2022/2023. годину даје се сљедеће 

мишљење: 

Даје се позитивно мишљење на струке: гимназија 

општи смијер – једно одјељење; машинство и 

обрада метала (бравар – заваривач и механичар 

мехатронике, хидраулике и пнеуматике) – једно 

одјељење, економија право и трговина (царински 

и пословно – информатички техничар) – једно 

одјељење и остале дјелатности (фризер) – једно 

одјељење.  

 

Код приједлога за друго одјељење струке 

машинство и обрада метала, цијенећи данашње и 

будуће потребе тржишта рада, резултате анкете 

проведене код ученика и родитеља као и веће 

могућности избора приликом опредјељења за 

студијске програме, мишљења смо да се умјесто 

занимања ЦНЦ оператер (III) у план уписа уврсти 

техничар ЦНЦ технологија (IV) . 

 

Члан 2. 

Ова Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  

објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине 

Србац“. 

Број: 01-022-235/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

чланa 39. став 3. и члана 40. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

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

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

Статута Општине Србац („Службени гласник 

Општине Србац“, број 5/17 и 8/17), у вези са 

чланом 149. Пословника о раду Скупштине 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

Србац на сједници одржаној дана 23.12.2021. 

године, донијела је     

 

О Д Л У К У 

о приступању изради измјене дијела 

„Регулационог плана између улица Моме 

Видовића, Љубовијске, Здравка Челара и 8. 

Марта у Српцу“ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради измјене дијела „Регулационог 

плана између улица Моме Видовића, Љубовијске, 

Здравка Челара и 8. Марта у Српцу“. 

Члан 2. 

Регулационим планом ће бити обухваћене 

парцеле означене као к.ч.н.бр. 593/1 и 594, К.О. 

Србац Мјесто, а које су приказане на карти у 

прилогу ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Период за који се утврђују плански параметри је 

до 2031. године. 

 

Члан 4. 

За израду измјене Регулационог плана, дефинишу 

се сљедеће смјернице:  

План израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу, Правилника о 

начину израдe, садржају и формирању 

докумената просторног уређења, Правилника о 

општим правилима урбанистичке регулације и 

парцелације, те другим прописима из посебних 

области релевантних за планирање и уређење 

простора (саобраћај, снабдијевање водом и 

енергијом, телекомуникације, заштита од 

природних непогода и техничких инцидената, 

заштита ваздуха, воде, тла, природних 

вриједности, културних добара, пољопривредног 
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и шумског земљишта, и других елемената 

животне средине и друго).  

Приликом израде Регулационог плана потребно је 

водити рачуна о јавном интересу и општим и 

посебним циљевима просторног развоја.  

Носилац израде обавезан је обезбиједити 

усаглашеност Регулационог плана у току његове 

израде, са документом просторног уређења ширег 

подручја, као и програмским елементима који му 

буду достављени од стране носиоца припреме.  

Члан 5. 

Рок за израду планског документа  је 45 дана од 

дана потписивања  уговора са носиоцем израде 

Регулационог плана.  

Члан 6. 

Садржај Регулационог плана  начелно је одређен 

чланом 35. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а детаљније 

одредбама Правилника о начину израде, садржају 

и формирању докумената просторног уређења 

члан 144. до 154. („Службени гласник Републике 

Српске“, број 69/13).  

Члан 7. 

Носилац припреме Регулaционог плана након 

спроведене процедуре утврђује нацрт Плана и 

мјесто, вријеме и начин његовог излагања на 

јавни увид.  

Нацрт измјене Регулaционог плана биће стављен 

на јавни увид у трајању од 30 дана, у 

просторијама носиоца припреме и носиоца 

израде.  

О мјесту, времену и начину излагања нацрта 

измјене Регулaционог плана на јавни увид, 

јавност и власници непокретности ће бити 

обавијештени огласом објављеним у најмање два 

средства јавног информисања, најмање два пута, с 

тим да ће прва обавјест бити објављена 8 дана 

прије почетка  јавног увида, а друга 15 дана од 

почетка излагања нацрта на јавни увид.  

Носилац израде обавезан је да размотри све 

примједбе, приједлоге и мишљења, који су 

достављени током јавног увида и да прије 

утврђивања приједлога измјене Регулaционог 

плана о њима заузме свој став, који у писаној 

форми доставља носиоцу припреме и лицима која 

су доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења.  

Став носиоца израде измјене Регулационог плана 

о примједбама, приједлозима и мишљењима 

разматра се на јавној расправи.  

Приједлог измјене Регулационог плана утврдиће 

носилац припреме у складу са закључцима 

утврђеним на стручној расправи, одржаној у 

складу са одредбама члана 48. Закона о уређењу 

простора и грађењу.  

Члан 8. 

Средства потребна за израду Регулционог плана и 

трошкове у поступку његовог доношења 

обезбиједиће заинтересована странкa. 

Члан 9. 

Носилац припреме Регулационог плана је 

Одјељење за просторно уређење и стамбено - 

комуналне дјелатности Општинске управе 

Општине Србац.  

Члан 10. 
Носилац израде Регулационог плана биће правно 

лице који има одговарајућу лиценцу за израду ове 

врсте документа просторног уређења.  

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

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-236/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 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 
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општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

23.12.2021. године, донијела је     

 

О Д Л У К У 

о доношењу Регулационог плана дијела 

насељеног мјеста Пријебљези 

 

Члан 1. 

Доноси се Регулациони план дијела насељеног 

мјеста Пријебљези. 

 

Границе простора који је обухваћен Регула-

ционим 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 – намјена површина 

и објеката, 

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, 

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 повр-

шина и објеката, размјештај објеката, хоризонтал-

ни 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: 01-022-237/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

простора и грађењу („Службени гласник 

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

84/19), члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

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

општине Србац („Службени гласник општине 

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

о раду Скупштине општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“ број: 7/17 и 4/18), 
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Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

дана 23.12. 2021. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Савјета за израду измјене дијела 

„Регулационог плана између лица Моме 

Видовића, Љубовијске, Здравка Челара и 8. 

Марта у Српцу“ 

 

Члан 1. 

Именује се Савјет за израду измјене дијела 

„Регулационог плана између улица Моме 

Видовића, Љубовијске, Здравка Челара и 8. Марта 

у Српцу“ (у даљем тексту: Савјет плана.) 

 

Члан 2. 

У Савјет именују се : 

 

1. Милован Поповић, 

2. Дарио Кресојевић, 

3. Оливера Радовић, 

4. Милован Добрњац, 

5. Живко Тодоровић, 

6. Сузана Кнежевић, 

7. Јована Јанковић. 

 

Члан 3. 

Савјет обавља послове у складу са одредбом 

члана 43. став 2. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). 

 

Члан 4. 

Техничке улове за рад Савјета обезбједиће 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности Општинске управе 

општине Србац, као носилац припреме Плана. 

 

Члан 5. 

Савјет за израду Регулационог плана именује се 

на период до доношења Плана. 

 

Члан 6. 

Ова Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Србац“. 

 

Број: 01-111-287/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, 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 23.12.2021. 

године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Богдане Михољчић дужности 

вршиоца дужности директора Јавне установе 

Дјечији вртић "Наша радост" Србац 

 

1. Богдана Михољчић, дипломирани васпитач 

предшколске дјеце – 180 ECTS, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности  директора Јавне 

установе Дјечији вртић "Наша радост" Србац, са 

23.12.2021. 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 

Богдана Михољчић именована је за вршиоца 

дужности директора Јавне установе Дјечији вртић 

"Наша радост" Србац, Рјешењем Скупштине 

општине Србац број: 01-111-272/21 од 26.11.2021. 

године ("Службени гласник општине Србац", 

број: 10/21), на период до 60 дана, до именовања 

директора у поступку јавне конкуренције. 

 

Након објављивања Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Србац у дневном листу 

"Глас Српске" 27.10.2021. године и "Службеном 

гласнику Републике Српске", број: 96 од 

26.10.2021. године проведена је процедура у 

складу са Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске. 

 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној дана 10.12.2021. године утврдила 

приједлог Рјешења о разрјешењу директора Јавне 

установе Дјечији вртић "Наша радост" Србац, те 

се предлаже доношење рјешења.  

 

Имајући у виду напријед наведено, одлучено је 

као у диспозитиву.  
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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: 01-111-288/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, 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 23.12.2021. године, 

донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању директора Јавне установе 

Дјечији вртић "Наша радост" Србац 

 

1. Богдана Михољчић, дипломирани васпитач 

предшколске дјеце – 180 ECTS из Повелича, 

именује се за директора Јавне установе Дјечији 

вртић "Наша радост" Србац, са 23.12.2021. 

године, на период од четири 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 

Јавни конкурс за избор и именовање директора 

Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Србац је објављен у дневном листу "Глас Српске" 

27.10.2021. године и "Службеном гласнику 

Републике Српске", број: 96 од 26.10.2021. 

године.  

Након проведене процедуре у складу са Законом 

о министарским, владиним и другим име-

новањима Републике Српске, Комисија за избор и 

именовања је на сједници одржаној дана 

10.12.2021. године утврдила приједлог Рјешења о 

именовању директора Јавне установе Дјечији 

вртић "Наша радост" Србац, 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: 01-111-289/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 16. став 1. и 6. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. 

став 2. тачка 33. и члана 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 37. став 2. тачка 34. и члана 90. Статута 

општине Србац  („Службени гласник општине 

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

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној  23.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности вршилаца дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

 

1. Разрјешавају се дужности вршилаца дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији 

врић „Наша радост“ Србац: 

- Ирена Кресојевић, 

- Ангелина Микић и 

- Богдана Михољчић,  са 23.12.2021. године, због 

истека времена на које су именовани. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Србац“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ирена Кресојевић, Ангелина Микић и Богдана 

Михољчић су именоване за вршиоце дужости 

чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Србац Рјешењем 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 
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општине Србац“, број: 9/21) од 28.9.2021. године 

до именовања у поступку јавне конкуренције.  

Након објављивања Јавног конкурса за избор и 

именовање три члана Управног одбора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац и 

једног члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац у дневном листу 

"Глас Српске" 27.10.2021. године и "Службеном 

гласнику Републике Српске", број: 96 од 

26.10.2021. године, проведена је  процедура у 

складу са Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, те је 

одлучено као у диспозитиву. 

Начелник општине је утврдио приједлог Рјешења 

о разрјешењу дужности  вршилаца дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“  Србац. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 10.12.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о разрјешењу дужности вршилаца 

дужности чланова Управног одбора 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: 01-111-290/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 16. став 1. и 6. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. 

став 2. тачка 33. и члана 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 37. став 2. тачка 34. и члана 90. Статута 

општине Србац  („Службени гласник општине 

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

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 23.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању три члана Управног одбора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

 

1. Именују се три члана Управног одбора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац: 

 

1. Бојана Бркић, медицински техничар из Српца,  

 

2. Ирена Кресојевић, професор српског језика и 

књижевности из Повелича,  

 

3. Сњежана Давидовић, дипломирани васпитач 

предшколске дјеце – 180 ECTS  бодова из Српца, 

са 23.12.2021. године, на период од четири 

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 

Јавни конкурс за избор и именовање три члана 

Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац и једног члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за културу и спорт 

Србац је објављен у дневном листу "Глас Српске" 

27.10.2021. године и "Службеном гласнику 

Републике Српске", број: 96 од 26.10.2021. 

године.  

 

Након проведене процедуре у складу са Законом 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске Начелник 

општине је утврдио приједлог Рјешења о 

именовању три члана Управног одбора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“  Србац. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 10.12.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о именовању три члана Управног одбора 

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: 01-111-291/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 16. став 1. и 6. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 
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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 2. тачка 34. и члана 90. Статута 

општине Србац  („Службени гласник општине 

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

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 23.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу Милана Дринића дужности 

вршиоца дужности члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац 

 

1. Милан Дринић, пољопривредни техничар, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац са 23.12.2021. године, због 

истека времена на које је именован. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Србац“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Милан Дринић је именован за вршиоца дужности 

члана Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац Рјешењем Скупштине 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број: 9/21) од 28.9.2021. године, до 

именовања у поступку јавне конкуренције.  

Након објављивања Јавног конкурса за избор и 

именовање три члана Управног одбора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац и 

једног члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац у дневном листу 

"Глас Српске" 27.10.2021. године и "Службеном 

гласнику Републике Српске", број: 96 од 

26.10.2021. године, проведена је  процедура у 

складу са Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, те је 

одлучено као у диспозитиву. 

Начелник општине је утврдио приједлог Рјешења 

о разрјешењу дужности  вршиоца дужности члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 10.12.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о разрјешењу дужности вршиоца 

дужности члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за  културу и спорт Србац. 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-111-292/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 16. став 1. и 6. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. 

став 2. тачка 33. и члана 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 37. став 2. тачка 34. и члана 90. Статута 

општине Србац  („Службени гласник општине 

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

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној  23.12.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању једног члана Управног одбора 

Јавне установе Центар за културу и спорт 

Србац 
 

1. Милан Дринић, пољопривредни техничар из 

Бањалуке, именује се за члана  Управног одбора 

Јавне установе Центар за културу и спорт Србац 

са 23.12.2021. године, на период од четири 

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 

Јавни конкурс за избор и именовање три члана 

Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац и једног члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за културу и спорт 

Србац је објављен у дневном листу "Глас Српске" 

27.10.2021. године и "Службеном гласнику 

Републике Српске", број: 96 од 26.10.2021. 

године.  

Након проведене процедуре у складу са Законом 

о министарским, владиним и другим име-

новањима Републике Српске Начелник општине 

је утврдио приједлог Рјешења о именовању једног 
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члана Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 10.12.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о именовању једног члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за  културу и спорт 

Србац. 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-111-293/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2, члана 46. став 

4, члана 48. став 7. 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), члана 4. члана 5. став 2. 

и члана 8. Одлуке о поступку и начину 

примопредаје дужности ("Службени гласник 

општине Србац", број: 2/17), Скупштина општине 

Србац је на сједници одржаној 23.12.2021. године, 

донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“  Србац 

 

1. У Комисију за примопредају дужности дире-

ктора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Србац именују се:  

1. Златко Звиздало, предсједник комисије, 

запослен у општинској управи,  

- Драгана Стојић, замјеник предсједника 

комисије, запослена у општинској управи,  

2. Гордана Зељковић, члан комисије, запосленa у 

општинској управи,  

- Дејан Богосавац, замјеник члана комисије, 

запослен у општинској управи,  

3. Жељка Новаковић, члан комисије, запослена у 

јавној установи,  

- Биљана Савић, замјеник члана комисије, 

запослена у јавној установи.  

 

2. Задатак Комисије је:  

 

-Да присуствује примопредаји дужности 

(службених аката и печата) директора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац, 

која ће се одржати у року од осам дана од 

ступања на снагу Рјешења о именовању односно 

разрјешењу, а извршиће се у службеним 

просторијама Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Србац. 

- Да сачини записник о примопредаји дужности у 

три примјерка, који сачињава предсједник 

комисије, а примопредаја подразумијева 

подношење:  

1) Извјештаја о обављању послова из дјелокруга 

органа,  

2) Финансијског извјештаја и извјештаја о 

преузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама,  

3) Извјештаја о предметима и пројектима у току и  

4) Предају затечених службених аката, печата и 

других списа и извјештаја од значаја за рад 

органа.  

- Да најкасније у року од три дана од извршене 

примопредаје достави Начелнику општине 

Извјештај о извршеној примопредаји са 

записником о примопредаји.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Србац“.  

 

Број: 01-111-294/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 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), 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 

дана 23.12.2021. године доноси   
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ОДЛУКУ  

о начину, условима и поступку утврђивања 

услова за избор корисника пројекта 

 „Зграда за младе брачне парове у Српцу“  

 

Члан 1. 

Овом одлуком се прописује начин, услови и 

поступак за избор корисника пројекта „Зграда за 

младе брачне парове у Српцу“  

 

Члан 2. 

(1) Циљ ове одлуке је да кроз реализацију 

пројекта допринесе демографском 

развоју општине Србац, а  у складу са 

Извјештајем о резултатима спроведене 

Анкете . 

(2) Пројекат  „Зграда за младе брачне парове 

у Српцу“ (у даљем тексту:  Пројекат) 

реализује општина Србац . 

 

Члан 3. 

(1) Избор корисника Пројекта врши се на 

основу јавног конкурса. (у даљем тексту: 

конкурс) 

(2) Конкурс се објављује у једним дневним 

новинама и на сајту општине Србац . 

 

(3) Конкурсом се утврђују: 

1) Општи услови и документација која се 

подноси уз пријаву на конкурс,  

2) Конкурсна процедура , 

3) Закључивање уговора са одабраним 

корисницима. 

 

(4)  Образац пријаве на конкурс налази се у 

Прилогу 1. овог правилника и чини његов 

саставни дио. 

(5)  У разматрање се узимају само комплетне 

пријаве. 

Члан 4. 

(1) Начелник општине Србац (у даљем 

тексту: начелник) именује Комисију за 

спровођење поступка конкурсне 

процедуре. (у даљем тексту: комисија)  

(2) Комисију чини пет чланова од којих су 

два одборника у Скупштини општине 

Србац а три представници општине 

Србац. 

(3) Чланови комисије бирају предсједника.  

(4) У случају потребе, комисија се може 

проширити. 

(5) Комисија доноси одлуке простом 

већином гласова . 

(6) Комисија доноси пословник о раду, којим 

детаљније утврђује начин свог рада.  

(7) За одлучивање на састанцима комисије 

које сазива предсједник комисије 

неопходно је присуство свих изабраних 

чланова комисије.  

(8) Записник се води на сваком засједању 

комисије , који потписује предсједник и 

чланови комисије. 

 

Члан 5. 

Комисија у складу са чл.3 и 4. овог 

правилника: 

 

(1) Разматра достављање пријаве , 

(2) Утврђује испуњеност услова из чл 5. и 6. 

овог правилника на основу приложене 

документације кандидата , 

(3) Врши бодовање у складу са чланом 8. 

овог правилника сваког кандидата који 

испуни услове из  чл 5. и 6. овог 

правилника, 

(4) Сачињава записник са приједлогом за 

избор потенцијалних корисника Пројекта 

, односно прелиминарну листу корисника 

пројекта и доставља га начелнику . 

 

Члан 6. 

Кандидат има право да се пријави на конкурс ако 

испуњава следеће опште услове: 

1) Да је држављанин Републике Српске и 

БиХ, а што се доказује увјерењем о 

држављанству, 

2) Да има мјесто пребивалишта у општини 

Србац, најмање дванаест мјесеци прије 

расписивања конкурса, што се доказује 

увјерењем о пребивалишту,  

3) Да нема рјешено стамбено питање 

(подносилац захтјева и партнер) - 

некретнину за становање у власништву у 

Републици Српској и иностранству, а што 

се доказује овјереном изјавом (образац 

Изјаве налази се у Прилогу 2 овог 

правилника), и увјерењем из Републичке 

управе за геодетске и имовинско правне 

послове да нема у власништву 

некретнину, нити је имао у власништву 

некретнину за становање на територији 

општине Србац и територији општине 

која представља мјесто сталног 

запослења.  

4) Брачни статус - да је у брачној заједници 

и да један од супружника има до 35 

година живота, што доказује изводом из 

матичне књиге вјенчаних и изводом из 

матичне књиге рођених или да је 

самохрани родитељ – родитељ који 
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самостално врши родитељско право над 

дјететом старости до 40 година јер је: 

 

1. Други родитељ умро или није познат 

-  доказује се изводом из матичне 

књиге рођених за дјете и изводом из 

матичне књиге умрлих за другог 

родитеља ; 

2. Другом родитељу одузето 

родитељско право – доказује се 

одлуком надлежног органа о 

одузимању родитељског права другог 

родитеља ; 

3. Малољетно дјете повјерено њему као 

законском заступнику на бригу, 

старање и васпитање –доказује се 

одлуком надлежног органа којом се 

малољетно дјете повјерава на бригу, 

старање и васпитање родитељу као 

подносиоцу захтјева и законском 

заступнику малољетног дјетета . 

 

Члан 7. 

Кандидати ће се бодовати према следећим 

условима:  

 

1) Старосна доб кандидата: (бодују се оба 

супружника): 

 

а)супружника 

1. до 30 година старости  –  20 бодова  

2. од 30 до 35 година старости  – 15 

бодова  

3. од 35 до 40 година старости  –  10 

бодова 

 

б)самохраног родитеља 

1.  до 30 година старости – 30 бодова  

2. од 30 до 35 година старости  – 22,50 

бода  

3. од 35 до 40 година старости  – 15 

бодова  

 

2) Број дјеце у породици: 

1. једно дјеце  – 15 бодова  

2. двоје дјеце   – 30 бодова  

3. троје и више дјеце у породици              

– 45 бодова  

 

 

3) Посебне категорије (бодују се оба 

супружника): 

1. дјеца погинулих бораца – 20 бодова  

2. дјеца ратних војних инвалида (I и II 

категорија)  – 10 бодова  

3. родитељи дјеце са потешкоћама у 

развоју – 15 бодова  

 

Бодовање се врши на основу рјешења надлежног 

органа. 

 

4) Стручна спрема (бодују се оба 

супружника): 

1. Средња стручна спрема (3 године) 

   - 5 бодова  

2. Средња стручна спрема (4године)   

   - 7,50 бодова  

3. Висока стручна спрема (180 ЕЦТС 

бодова)   - 10,00 бодова  

4. Висока стручна спрема (240 ЕЦТС 

бодова)   - 12,50  

5. Висока стручна спрема (300  и више 

ЕЦТС бодова) - 15 бодова   

 

Бодовање се врши на основу приложене дипломе 

о завршеној стручној спреми . 

 

5) Додато се бодују следећа занимања 

(бодују се оба супружника): 

1. Доктор медицине  - 15 бодова  

2. Инжињер електротехнике - 15 бодова   

3. Инжињер машинства - 15 бодова  

 

Бодовање се врши на основу приложене дипломе 

о завршеној стручној спреми . 

 

Члан 8. 

 

(1)Уколико два или више подносиоца захтјева 

(брачних парова) након бодовања остваре једнак 

број бодова, предност се даје кандидату (брачном 

пару) који има већи број дјеце. 

 

(2)Уколико имају једнак број дјеце предност се 

даје пару који је у збиру година млађи. 

  

Члан 9. 

(1) Прелиминарна листа корисника пројекта 

објављује се на интернет страници 

општине Србац . 

(2) На прелиминарну листу из става 2. овог 

члана може се уложити приговор 

начелнику  у року од осам дана од дана 

његовог објављивања на интернет 

страници општине Србац . 

 

Члан 10. 

(1) Истеком рока за улагање приговора из 

члана 9. став 3. овог правилника, осносно 

по окончању поступка одлучивања по 
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приговору, начелник утврђује коначну 

листу корисника Пројекта и врши избор 

корисника  

(2) Изабрани корисника Пројекта и начелник 

закључују Уговор којим се дефинише 

период на који се уговор дефинише и 

друга права и обавезе  

 

Члан 11. 

Кандидати који након објављивања коначне листе 

не буду изабрани као корисници ће приликом  

бодовања у једном од наредних позива у случају 

изградње нових станова у исту намјену, имати 

предност изражену у бодовима.  

 

Члан 12. 

Изабрани корисник Пројекта у року од 75 дана од 

дана закључивања уговора из члана  10.став 

2.овог правилника доставиће општини Србац , 

доказ о уплати  о посједу извора средстава за 

исплату купопродајне цијене (уплатница, 

банкарски извод, одлука банке о одобравању 

кредитних средстава ) или губи право да буде 

корисник по овом позиву и уговор се раскида, а на 

његово мјесто ступа следећи по броју бодова 

кандидат са листе из члана 10. став 1, овог 

правилника  

Члан 13. 

Изабрани корисници према редослиједу  на ранг 

листи имају предност да врше избор стамбене 

јединице коју желе да купе.  

 

      Члан 14. 

(1) Изабрани корисник је сагласан да ће, ако 

буде изабран као корисник овог пројекта, 

на некретнини бити уписана забиљежена 

забране отуђења и даљег оптерећења без 

сагласности општине Србац, као и 

клаузула права прече куповине од стране 

општине Србац.  

(2) Изабрани корисник је сагласан да ће, ако 

буде изабран као корисник овог пројекта, 

а одлучи егзистенцију наставити изван 

Републике Српске, некретнину вратити у 

власништво општине Србац уз 

рефундацију купопродајне цијене 

општине Србац (увећану за евентуалну 

званичну стопу инфлације) из уговора о 

купопродаји.  

 

Члан 15. 

 

Средства за финансирање Пројекта се обезбјеђују 

из буџета општине Србац са позиције 511100 

Издаци за изградњу зграде за младе брачне 

парове.   

 Члан 16. 

Уколико број изабраних корисника Пројекта буде 

мањи од броја расположивих станова за продају, 

Комисија ће дати приједлог начелнику  на који 

начин да реализује продају преосталих станова.   

 

Члан 17. 

(1) Задужује је комунална полиција општине 

Србац да једном годишње изврши 

контролу намјене проданих јединица 

односно установи да ли изабрани 

корисници пројекта купљене некретнине 

користе у складу са намјеном односно да 

није дошло до злоупотребе истих (да 

објекти нису издани трећим лицима, да у 

објекту не живи неко ко није изабран као 

корисник). 

(2) Уколико се констатује да је извршена 

злоупотреба од стране изабраног 

корисника, Уговор о купопродаји се 

поништава а општина има право 

располагања над проданим станом   

 

Члан 18. 

Ова Одлука  ступан на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику  општине 

Србац.   

 

Број: 01-022-238/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19 и 1/21), члана 

16. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Србац“, 

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

јавног конкурса за располагање непокретностима 

у својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12), члана 37. став 2. тачка 2. и 

члана 90. Статута општине Србац („Службени 

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

складу са чланом 149. Пословника о раду 
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Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

23.12.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у Индустријској зони 

у К.О. Црнаја 

 

Члан 1. 

Приступа се продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у својини Општине Србац у 

Индустријској зони у К.О. Црнаја путем усменог 

јавног надметања – лицитације, за изградњу 

пословно-производног погона из области 

дрвопрерађивачке индустрије, означено са:  

 

-к.ч.бр. 10/3, Црнаја, њива 5. класе, површине 

10320 m2, уписана у лист непокретности број 55, 

К.О. Црнаја, право својине Општина Србац са 1/1 

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

минималним коефицијентом изграђености од 

0,10%. 

Члан 2. 

На основу ове Одлуке провести поступак 

лицитације између општине Србац, као продавца 

и купца, те прибавити позитивно мишљење 

Правобранилаштва Републике Српске прије 

закључивања нотарски обрађеног уговора о 

продаји. 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине Србац да по 

проведеном поступку лицитације потпише уговор 

са најповољнијим понуђачем, са прецизираним 

правима и обавезама уговорних страна. 

                                                                 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 01-022-239/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став (2) Закона о локалној самоуправи („Службе-

ни 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 не-

покретности 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 

23.12.2021. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за доношење закључака 

и  предлагање мјера у циљу повољнијег 

демографског развоја и пронаталитетне 

политике на подручју општине Србац 

 

I У комисију за предлагање мјера у циљу 

повољнијег демографског развоја и пронатали-

тетне политике на подручју општине Србац, 

именују се: 

1) Слађана Поткоњак, предсједник радне групе, 

2) Љиљана Лазић, члан, 

3) Душко Митрић, члан, 

4) Дренка Угрен, члан, 

5) Свјетлана Радојевић, члан, 

6) Зорица Балабан, члан, 

7) Лазар Дабић, члан, 

8) Далиборка Стојковић, члан, 

9) Александар Бабић, члан, 

10) Синиша Јејинић, члан , 

11) Стојан Зрнић, члан, 

12) Бојана Михољчић Шапурић, члан, 

13) Срђан Бркић, члан. 

 

II Задатак комисије је да размотри и проучи стање 

у области демографског развоја и пронаталитетне 

политике а на основу тематске сједнице 

Скупштине општине Србац одржане дана 

15.07.2021. године на тему Демографски развој и 

пронаталитетна политика на подручју општине 

Србац, те на основу прикупљених чињеница 

донесе закључке којима предлаже мјере 

Скупштини општине Србац  за повољнији развој 

у овој области. 

III Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Србац“. 

Број: 01-111-295/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 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 

23.12.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извода из записника са девете 

сједнице Скупштине 

општине Србац 

 

Усваја се Извод из записника са девете сједнице 

Скупштине општине Србац. 

 

Број: 01-013-164/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 

 

343 

 

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 23.12.2021. 

године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању  Извјештаја о раду Система 

противградне превентиве на подручју општине 

Србац у сезони 2021. године 

 

Усваја се Извјештај о раду Система противградне 

превентиве на подручју општине Србац у сезони 

2021. године, уз следеће  

 

МИШЉЕЊЕ 

 

У наредном периоду се очекује наставак добре 

сарадње са надлежним одјељењем општинске 

управе које прати ову дјелатност, а у погледу 

правовременог информисања о предузетим 

мјерама и напорима које улаже предузеће на 

спречавању узрока елементарних непогода и 

осавремењавања система управљања и 

руковођења противградном превентивом. 

 

Број: 01-013-167/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

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

општине Србац („Службени гласник општине 

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

Србац на сједници одржаној дана 23.12.2021. 

године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Плана рада и финансирања 

Система противградне превентиве општине 

Србац у 2022. години 

 

Усваја се План рада и финансирања Система 

противградне превентиве општине Србац у 2022. 

години, уз следеће  

 

МИШЉЕЊЕ 

План рада и финансирање Система противградне 

превентиве се у потпуности подудара са 

плановима општине Србац у циљу спречавања 

узрока елементарних непогода и покривања 

читавог подручја општине мрежом противградних 

станица. 

 

Број: 01-013-168/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________ 

 

345 

 

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 

23.12.2021. године, донијела је  
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ЗАКЉУЧАК  

о усвајању Информације о раду Полицијске 

станице  

Србац за девет мјесеци 2021. године 

 

Усваја се Информације о раду Полицијске 

станице Србац за девет мјесеци 2021. године. 

 

Број: 01-013-169/21 

Датум: 23.12.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

___________________________________________  

 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

234  

 

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: 105-1/21 

од 02.12.2021. 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 16.12.2021. до 

31.12.2021.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 16.12.2021. до 31.12.2021. године 

ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 

до 02:00 часа наредног дана: 

 

-свим врстама угоститељских објеката за исхрану 

и пиће без обзира да ли послују  самостално или 

у оквиру других објеката у којима се обавља 

привредна дјелатност  (бензинске пумпне 

станице, објекти за смјештај и др.), 

 

-приређивачима игара на срећу (кладионице, 

аутомат клубови, казина, томболе и др.) 

 

3. Од 16.12.2021. до 31.12.2021. године у периоду  

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

4. Од 16.12.2021. 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“. 

 

5. 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“. 

 

6. 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. 

 

7. Изузетно од тачке 7. ове Наредбе од обавезе 

ношења заштитне маске су изузета:  

 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 
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2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 

развоју,  

3) лица која обављају физичку спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских      

објеката. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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.  

 

12. 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. 

 

13. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати 

дезинфекцију пословних просторија у складу са 

упутством ЈЗУ „ Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ 

 

14. 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. 

 

15. 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. 

 

16. 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). 

 

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, примјењују се: 

 

- Наредба о обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса 
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корона (COVID-19) у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

24/20). 

 

18. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изаване новим вирусом корона 

(COVID-19) број 02-022-219/21 од 02.12.2021. 

године.  

 

19. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине   

Србац.“ 

 

Број:     02-022-222/21 

Датум:  16.12.2021. 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: 104-1/21 

од 02.12.2021. 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 02.12.2021. до 

15.12.2021.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 02.12.2021. до 15.12.2021. 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 02.12.2021. до 15.12.2021.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“. 

 

4. Од 02.12.2021. до 15.12.2021. године у периоду  

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

5. Од 02.12.2021. 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 
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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 просто-

рима 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). 
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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 02-022-196/21 од 16.11.2021. 

године.  

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине    

Србац.“ 

 

Број:     02-022-219/21 

Датум:  02.12.2021. 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 просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности општине Србац за измјене  

Плана  јавних набавки бр. 05-404-205 /21 од 

23.11.2021. године, Начелник општине Србац, 

дана  24.11.2021. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЈЕНАМА 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 

VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ,  у 

ставци број 78л. (Реконструкција и модернизација 

дијела паркинг простора између „Словенске 

зграде„ и Првомајске улице у Српцу – фаза II)  

приједлог врсте поступка мијења се и гласи: 

„Конкурентски захтјев за достављање понуда „. 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Србац и на интернетској страници општине 

Србац. 

 

Број: 02-404-206/21  

Датум: 24.11. 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 обављању услуга  

„Зимског одржавања градских улица и 

локалних путева на подручју општине Србац 

за период од закључивања уговора  до 

15.04.2022. године (сезона 2021/ 

2022) „,    понуђачу - Комуналном предузећу 

„КОМУНАЛАЦ „ А.Д. Србац 

 

Члан 1. 

 

I   ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању услуга  

„Зимског одржавања градских улица и локалних     

путева на подручју општине Србац за период од 

закључивања уговора до 15.04.2022. године 

(сезона 2021/2022) „, понуђачу - Комуналном 

предузећу  КОМУНАЛАЦ „ А.Д. Србац. 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан је у   
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општинској управи  општине Србац под бројем  

02 – 404- 196/21 и проведен је у складу са  

Законом о јавним набавкама  («Службени гласник 

БиХ» број: 39/14) и Правилником о јавним   

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац 

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

 

II Уговор укупне вриједности  39.960,88 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 11.11.2021. 

године по приједлогу Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне дјелатности  а у 

циљу реализације Програма зимског одржавања 

улица и локалних путева на подручју општине 

Србац за зиму 2021/2022. године („Службени 

гласник општине Србац „ бр. 9/21 ) донио Одлуку 

о покретању поступка јавне набавке услуга 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда ) – 

« Зимско одржавање градских улица и локалних 

путева на подручју општине Србац за период од 

закључивања уговора до 15.04.2022. године 

(сезона 2021/2022) « . 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-64-3-39/21  за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 12.11.2021. године и на 

интернетској страници општинске управе. 

 

Набавка је садржана 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, Одлука о измјенама и допунама 

Плана јавних набавки општине Србац за период 

до 31.12.2021. године бр. 02-404-189/21 од  

03.11.2021. године )  (  редни број: 78з). 

 

Процјењена вриједност набавке износи 34.188,03 

КМ, у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води 

се у складу са одредбама Закона о јавним 

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац„ бр. 3/15) а по Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-196-

1/21 од 12.11.2021. године (тендерској докумен-

тацији) која је објављена на Порталу јавних 

набавки дана 12.11.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег 

рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа ( 25.11.2021. 

године до 9,00 часова ) извршила је Комисија за 

јавне набавке  ( именована рјешењем Начелника 

општине бр. 02-111-267/21 24.11.2021. године)   

дана 25.11.2021. године у 9,05 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације исту је преузело укупно 5. 

понуђача . 

 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је једна понуда и то 

понуда  Комуналног предузећа  КОМУНАЛАЦ „ 

А.Д. Србац.  

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Комунално предузеће  „ КОМУНАЛАЦ „ А.Д. 

Србац 

 

Понуда бр. 01-458/21 достављена дана 24.11.2021. 

године, у 13,55 часова  

 

Цијена: 34.154,60  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  39.960,88 КМ, у који износ 

је  урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли 

понуда и констатовала да у понуди нема 

рачунских грешки. 

 

Комисија је након рачунске контроле понуде 

приступила анализи техничког дијела понуде 

односно достављене документације те је 

једногласно констатовала да је понудa 

Комуналног предузећа  „ КОМУНАЛАЦ „ А.Д. 

Србац технички задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Комуналног предузећа  „КОМУНАЛАЦ „ 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 je једногласно дала 

препоруку Начелнику општине да  у поступку 

јавне набавке услуга  „Зимског одржавања 
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градских улица и локалних путева на подручју 

општине Србац за период од закључивања 

уговора до 15.04.2022. године (сезона  2021/2022) 

„ прихвати понуду Комуналног предузећа  

„КОМУНАЛАЦ „ А.Д. Србац, односно да донесе 

Одлуку о додјели Уговора о обављању  

предметних услуга укупне вриједности од  

39.960,88 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 – 404-196-2/21 

Датум: 29.11.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 23. став 1. тачка б. и члана 70. 

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. Пра-вилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

општине Србaц« број: 5/17, 8/17), Начелник 

општине д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели  Уговора о обављању  додатних 

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

обављању услуга “ Изнајмљивања мрежних 

мултифункционалних уређаја за штампање и 

одржавање 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 „ 

АЛФ-ОМ „ д.о.о. Бања Лука и  општине 

Србац, понуђачу – Друштву за сервисирање и 

промет бироопреме “ АЛФ-ОМ „ д.о.о. Бања 

Лука 

 

Члан 1. 

Понуђачу - Друштву за сервисирање и промет би-

роопреме “АЛФ-ОМ„ д.о.о. Бања Лука додјељује 

се Уговор о обављању  додатних услуга  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“ закљученог дана 17.03.2021. године 

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

Србац,  у износу  од 2.130,00 КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ, односно у укупном износу од  

2.492,10 КМ, у који износ је  урачунат ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке -  Преговарачки поступак 

без објављивања обавјештења о набавци   прото-

колисан  је у општинској управи  општине Србац 

под бројем 02-404-197/21 и  проведен је  у складу 

са 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: 

 

Дана 28.10.2021. године, а у вези реализације  

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 

„АЛФ-ОМ „  д.о.о. Бања Лука и  општине Србац, 

Начелнику општине и Начелнику Одјељења за 

општу управу (као Одјељењу надлежном за 

предметну набавку) достављено је Обавјештење 

бр. 02-111-171/21 лица за праћење реализације 

предметног Уговора (именованог рјешењем 

Начелника општине бр. 02-111-171/21 од 

29.06.2021.године) о потреби уговарања додатних 

услуга  по главном уговору, обзиром да ће главни 

уговор у цјелости бити реализован до краја 

октобра 2021. године . Саставни дио Извјештаја  

је Количинска спецификација  додатних услуга 

које је потребно уговорити како би се обезбједили 

услови за несметан рад општинске управе до 

31.12.2021. године . 
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Узимајући у обзир све претходно наведено 

Начелник општине Србац је дана 11.11.2021. 

године донио Одлуку о покретању поступка 

јавних набавки услуга - додатних услуга  по 

Уговору бр. 02-404-179/18 о обављању 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 “ закљученог дана 

17.03.2021. године између „ АЛФ-ОМ „ д.о.о. 

Бања Лука и  општине Србац, све у складу са 

чланом 23. став 1. тачка б) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Набавка је садржана 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, Одлука о измјенама и допунама 

Плана јавних набавки општине Србац за период 

до 31.12.2021. године бр. 02-404-189/21 од 

03.11.2021. године )  (  редни број: 26а). 

 

ЈРЈН: 51500000-7 – услуге инсталирања машина и 

опреме   50310000-1 – одржавање и поправак 

канцеларијских машина 

 

Процјењена вриједност набавке: 2.130,00 КМ (без 

ПДВ-а) 

 

Информација о преговарачком поступку без 

објављивања обавјештења о набавци , у складу са 

чланом 28.став 4. Закона о јавним набавкама 

објављена је дана 19.11.2021. године на 

интернетској страници општине Србац. 

 

Дана 19.11.2021. године општина Србац као 

уговорни орган упутила  је Привредном друштву 

„ АЛФ-ОМ „ д.о.о. Бања Лука  Позив бр. 02-404-

197-1/21 за учешће у предметном поступку јавне 

набавке . 

 

Поступајући у складу са Позивом општине Србац 

бр. 02-404-197-1/21 од 19.11.2021. године понуђач  

„ АЛФ-ОМ „ д.о.о. Бања Лука  је припремио 

понуду за обављање предметних услуга и предао 

исту на протокол уговорног органа дана 

26.11.2021. године у 8,50 часова.  

 

Јавно отварање понуде извршила је Комисија за 

јавне набавке  (именована рјешењем Начелника 

општине бр. 02-111-269/21 од 24.11.2021. године)   

дана 26.11.2021. године у 9,05 часова. 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Друштво за сервисирање и промет бироопреме 

“ АЛФ-ОМ „ д.о.о. Бања Лука  

 

Понуда  бр. 0463/VS  достављена дана 26.11.2021. 

године, у 8,50 часова  

Цијена: 2.130,00, у који износ није урачунат ПДВ, 

односно укупно 2.492,10 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је након рачунске контроле понуде и 

анализе достављене документације утврдила да у 

понуди нема рачунских грешки те да  понуда 

садржи сву документацију тражену Позивом за 

учешће у поступку  бр. 02-404-197-1/21 од 

19.11.2021. године односно да је иста технички 

задовољавајућа. 

 

Након одржаних преговора којима су 

присуствовали Комисија за јавне набавке 

именована рјешењем Начелника општине бр. 02-

111-269/21 од 24.11.2021. године у име општине 

Србац и представници понуђача - изабраног 

Извршиоца услуга по основном уговору 

Привредног друштва  „ АЛФ-ОМ „ д.о.о. Бања 

Лука, утврђено је да је  понуђач задржао 

јединичне цијене из основног уговора код свих 

ставки осим код ставке под редним бројем 2. 

Алинеја ( 1 ) гдје је јединична цијена умањена у 

односу на основни уговор те је констатовано да за 

процјењене количине услуга за период до 

31.12.2021. године  цијена предметних услуга 

износи 2.130,00 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно у укупном износу од  2.492,10 КМ, 

у који износ је  урачунат ПДВ. 

 

Узимајући у обзир све претходно наведено и 

чињеницу да цијена предметних услуга до које се 

дошло у преговорима не прелази износ про-

цјењене вриједности набавке, Комисија је је-

дногласно дала препоруку Начелнику општине да  

у поступку јавне набавке услуга - додатних услуга 

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 “ закљученог дана 17.03.2021. године 

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

Србац, прихвати понуду Привредног друштва „ 

АЛФ-ОМ „  д.о.о. Бања Лука, односно да донесе 

Одлуку о додјели Уговора о обављању  
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предметних услуга   укупне вриједности од  

2.492,10 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. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Понуђачи могу изјавити жалбу на овај поступак 

јавне набавке у року од 10 ( десет ) дана од дана    

објаве ex ante обавјештења о транспарентности,  

или у року од 30 ( тридесет ) дана од дана објаве  

   Обавјештења о додјели Уговора ако ex ante 

обавјештења о транспарентности није објављено. 

 

Број: 02–404-197-2/21 

Датум: 01.12. 2021. године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

___________________________________________ 

 

239 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 19. став 1. тачка 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана  63. и 91. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

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

пo захтјеву Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Србац број: 2850/21 од 7.12.2021. 

године, Начелник општине Србац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на Статут о измјенама 

Статута Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Србац 

 

I 

Даје се сагласност на Статут о измјенама Статута 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Србац. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном гласнику општине 

Србац”. 

 

Број: 02-018-43/21 

Датум: 9.12.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 69. став 2. тачка е) 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 34. став 2. алинеја 5) Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац 

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

члана 63. и 91. Статута општине Србац 

(«Службени гласник општине Србaц« број: 

5/17,8/17) у поступку јавне набавке радова– 

«Изградња стамбене зграде за младе брачне 

парове у Српцу«, Начелник општине Србац  

доноси 

 

О Д Л У К У 

о поништавању поступка јавне набавке   

 

Члан 1. 

ПОНИШТАВА СЕ поступак јавне набавке  

радова– «Изградња стамбене зграде за младе 

брачне парове у Српцу«, покренут Одлуком 

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

05.11.2021. године, јер су цијене свих 

прихватљивих понуда знатно веће од осигураних 

средстава за предметну набавку.    

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  

објавиће се  у Службеном гласнику општине 

Србац и на интернет страници општинске управе 

општине Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
Начелник општине Србац је дана 05.11.2021. 

године по приједлогу Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне дјелатности донио 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

радова (Отворени поступак) – „Изградња 

стамбене зграде за младе брачне парове у Српцу„ 

.  

Обавјештење о набавци бр. 987-1-3-63-3-38/21  за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 08.11.2021. године,  на интернетској 

страници општинске управе општине Србац и у 

„Служебом гласнику БиХ„ бр. 69/21. 

 

Набавка је садржана 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, Одлука о измјенама и допунама 

Плана јавних набавки општине Србац за период 

до 31.12.2021. године бр. 02-404-189/21 од 
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03.11.2021. године)  ( редни број: 78ј). 

 

ЈРЈН: 45211340-4- Грађевински радови на 

стамбеним зградама 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без 

ПДВ-а) износи 1.282.051,28  КМ . 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води 

се у складу са одредбама Закона о јавним 

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

и Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац ( „ Службени гласник 

општине Србац„ бр. 3/15) а по Тендерској 

документацији бр. 02-404-191/21 објављеној на 

Порталу јавних набавки дана  08.11.2021. године 

и бр. 02-404-191-1/21 објављеној на Порталу 

јавних набавки дана  19.11.2021. године ( Одлука 

о измјени Тендерске документације бр. 02-404-

191-1/21 од 19.11.2021. године). 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег 

рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа ( 29.11.2021. 

године до 9,00 часова ) извршила је Комисија за 

јавне набавке  ( именована рјешењем Начелника 

општине бр. 02-111-257/21 од 19.11.2021. године)   

дана 29.11.2021. године у 9,05 часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузео 

је укупно 21. понуђач те измјену тендерске 

документације 12. понуђача. 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су двије понуде и то 

: 

 

1. Конзорциј – Предузеће за грађевину, услуге 

и промет „АСТРА ПЛАН„ д.о.о. Брчко Дис-

трикт и Предузеће за инжењеринг и изградњу, 

одржавање, ремонт и ревитализацију енер-

гетских  и индустријских објеката „ТЕРМО-

ЕЛЕКТРО„ д.о.о. Брчко Дистрикт 

 

Понуда бр. 26-11/2021 достављена дана 

29.11.2021. године, у 8,15 часова  

 

Цијена: 1.860.551,94  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ, попуст 4 % односно 74.422,08 КМ 

тако да цијена понуде са урачунатим попустом 

износи 1.786.129,86 КМ у који износ није 

урачунат ПДВ односно укупно 2.089.771,94 КМ, у 

који  износ је  урачунат ПДВ. 

 

1. Конзорциј – Друштво са ограниченом 

одговорношћу за грађевинарство, трговину и 

услуге „ЕХТА – Р„ Дервента, Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, 

инжењеринг, трговину и услуге „ГЕОКОП„ 

Дервента, Друштво са ограниченом 

одговорношћу за трговину, експорт-импорт и 

инжињеринг „ MIS TRADE „ д.о.о. Нова 

Топола, „TRI BEST„ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за пројектовање, производњу, 

услуге, трговину и заступање Бања Лука, 

„ЕЛМОРАД„ електромонтажни радови, дру-

штво са ограниченом одговорношћу Бања 

Лука и „TELEGROUP„ Друштво са ограни-

ченом одговорношћу за инжењеринг и промет 

телекомуникационе опреме и услуга Бања 

Лука 

 

Понуда бр. 01-108/21 достављена дана 29.11.2021. 

године, у 8,30 часова  

 

Цијена: 1.583.282,34 КМ, у који износ није урачу-

нат ПДВ, односно укупно 1.852.440,34 КМ, у који 

износ је  урачунат ПДВ. 

 

Комисија је прво приступила рачунској контроли 

понуда и једногласно констатовала  да у понуди  

Конзорција – Друштво са ограниченом одговор-

ношћу за грађевинарство, трговину и услуге „ 

ЕХТА – Р „ Дервента, Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, инжењеринг, 

трговину и услуге „ГЕОКОП„ Дервента, Друштво 

са ограниченом одговорношћу за трговину, 

експорт-импорт и инжињеринг „ MIS TRADE „ 

д.о.о. Нова Топола, „TRI BEST„ Друштво са 

ограниченом одговорношћу за пројектовање, 

производњу, услуге, трговину и заступање Бања 

Лука, „ ЕЛМОРАД „ електромонтажни радови, 

друштво са ограниченом одговорношћу Бања 

Лука и „ TELEGROUP „Друштво са ограниченом 

одговорношћу за инжењеринг и промет 

телекомуникационе опреме и услуга Бања Лука 

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 на шта је добијена сагласност 

понуђача у остављеном року, при чему се укупан 

износ понуде није мијењао. 

Комисија је приступила анализи техничког дијела 

достављених понуда односно достављене 

документације те је једногласно констатовала да 

понуда понуђача Конзорција – Друштво са 

ограниченом одговорношћу за грађевинарство, 

трговину и услуге „ЕХТА – Р„ Дервента, 

Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, инжењеринг, трговину и услуге 
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„ГЕОКОП „ Дервента, Друштво са ограниченом 

одговорношћу за трговину, експорт-импорт и 

инжињеринг „ MIS TRADE „ д.о.о. Нова Топола, 

„TRI BEST„ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за пројектовање, производњу, 

услуге, трговину и заступање Бања Лука, 

„ЕЛМОРАД „ електромонтажни радови, друштво 

са ограниченом одговорношћу Бања Лука и „ 

TELEGROUP „Друштво са ограниченом одго-

ворношћу за инжењеринг и промет телеко-

муникационе опреме и услуга Бања Лука садржи 

сву документацију тражену Тендерском доку-

ментацијом бр. 02-404-191/21 и бр. 02-404- 191-

1/21 и иста је припремљена у складу са 

тендерском документацијом те је понуда овог 

понуђача прихваћена као технички задово-

љавајућа. 

Комисија је једногласно донијела Одлуку да се 

понуда понуђача Конзорција – Предузеће за 

грађевину, услуге и промет „АСТРА ПЛАН„ 

д.о.о. Брчко Дистрикт и Предузеће за инжењеринг 

и изградњу, одржавање, ремонт и ревитализацију 

енергетских и индустријских објеката 

„ТЕРМОЕЛЕКТРО„ д.о.о. Брчко Дистрикт у 

складу са чланом 68. став 4) тачка и ) Закона о 

јавним набавкама и тачком 5.3. подтачка 1) и 9) 

тендерске документације одбаци као неприхва-

тљива јер није потпуна и не испуњава захтјеве из 

тендерске документације и то: 

 

- У Изјави о испуњености услова из члана 45. став 

( 1 ) тачка од а) до д) Закон о јавним набавкама 

БиХ у за то предвиђеном мјесту није наведен 

положај  даваоца Изјаве Стевановић Бранке у 

Привредном друштву   

 

- потврда о уредно извршеном уговору издана од 

стране „ АСТРА ПЛАН „ д.о.о. Брчко дистрикт  

бр. АП-64-03/20 од 31.03.2020. године не 

задовољава услове из тендерске документације 

јер је  тачком 3.4. тендерске документације 

тражено  достављање списка извршених уговора 

уз прилагање Потврда о извршеним уговорима 

коју издаје друга уговорна страна ( Прималац 

радова ) о њиховој реализацији при чему потврда 

о уредно извршеним уговорима, између осталог, у 

складу са  чланом 48. став 3. Закона о јавним 

набавкама и тачком 3.4.1 тендерске 

документације мора садржавати и назив и 

сједиште уговорних страна или привредних 

субјеката а што  достављена потврда  понуђача 

бр. АП-64-03/20 од 31.03.2020. године не садржи. 

Понуђач је доставио потврду о успјешној 

реализацији посла издану од стране самог себе, 

при чему је јасно да је Инвеститор објекта 

наведеног у потврди сам понуђач али уговорни 

орган на овај начин није у могућности провјерити 

тврдње о уредно извршеном уговору односно 

нема ваљан доказ о техничкој и професионалној 

способности понуђача тражен тендерском 

документацијом. Чланом 48. став 2. Закона о 

јавним набавкама прописано је да „ Ако 

уговорни орган захтјева доказ о уредно 

извршеним уговорима, тај доказ се подноси у 

форми списка извршених уговора уз потврду 

коју даје друга уговорна страна о њиховој 

реализацији „ што достављена понуда не садржи. 

Друга потврда о успјешној реализацији посла 

издана од стране „ МАРК ГРАДЊА „ д.о.о. Брчко 

од 26.03.2021. године ( понуда , лист редни бр. 

159) садржи све податке тражене тендерском 

документацијом али вриједност уговора на који се 

потврда односи је нижа  од укупно процјењене 

вриједности Уговора за који понуђач доставља 

понуду, те као таква такође не задовољава услове 

тражене тендерском документацијом . 

 

Комисија једногласно дала препоруку Начелнику 

општине да  на основу члана 69. став 2. тачка e) 

Закона о јавним набавкама  (« Службени гласник 

БиХ», број: 39/14) и  члана 34. став 2. алинеја 5) 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац ( „ Службени гласник 

општине Србац „ бр. 3/15) поништи предметни 

поступак јавне набавке јер је цијена једине  

прихватљиве понуде знатно већа од осигураних 

средстава за предметну набавку ( достављена 

понуда је за износ од 301.231,06 КМ у који износ 

није урачунат ПДВ односно за укупно 352.440,34 

КМ у који износ је урачунат ПДВ већа од 

процјењене вриједности набавке односно 

осигураних средстава за предметну набавку),  те 

је након пријема Извјештаја Комисије за јавне 

набавке  одлучено као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 10 ( десет ) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

 

Број: 02–404-191-2/21 

Датум: 10.12.2021. 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  

„Реконструкције и модернизације дијела  

паркинг простора између „Словенске зграде“ и 

Првомајске улице у Српцу – фаза II„  понуђачу 

- Услужно прометном друштву „ГРАДИС 

ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о извођењу радова  

„Реконструкције и модернизације дијела  паркинг 

простора између „Словенске зграде“ и Прво-

мајске улице у Српцу – фаза II„  понуђачу – Услу-

жно прометном друштву „ГРАДИС ИНВЕСТ„ 

д.о.о. Србац. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан је у   општин-

ској управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 

207/21  и проведен је у складу са Законом о 

јавним набавкама  («Службени гласник БиХ» 

број: 39/14) и Правилником о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац 

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

 

II Уговор укупне вриједности  49.940,40  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 25.11.2021. 

године по приједлогу Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне донио Одлуку бр. 

02-404-207/21 о покретању поступка јавне 

набавке радова (Конкурентског захтјева за 

достављање понуда са кориштењем е-аукције) – 

„Реконструкција и модернизација дијела  паркинг 

простора између „Словенске зграде“ и Првомајске 

улице у Српцу – фаза II „. 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-65-3-40/21  за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 25.11.2021. 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, Одлука о измјенама Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године бр. 02-404-206/21  од 24.11.2021. године ) 

(редни број:78л ). 

 

ЈРЈН:  45223300-9 – грађевински радови на 

паркиралиштима 

 

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. 02-404-207-1/21 од 

25.11.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег 

рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа ( 08.12.2021. 

године до 9,00 часова ) извршила је Комисија за 

јавне набавке  ( именована рјешењем Начелника 

општине бр. 02-111-274/21 од 07.12.2021. године)   

дана 08.12.2021. године у 9,05 часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело 

је укупно 9. понуђача. 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда  и 

то понуда Услужно прометног друштва „ГРАДИС 

ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац. 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Услужно прометно друштво „ГРАДИС 

ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац  



23.12.2021.                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 11                               84  

 

 

 

 

Понуда бр. П-117-12/21 достављена дана 

08.12.2021. године, у 8,45 часова  

 

Цијена: 42.684,10  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  49.940,40 КМ, у који износ 

је урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли 

понуде и констатовала да у понуди  нема 

рачунских грешки, након чега је приступила 

анализи техничког дијела понуде односно 

достављене документације те је једногласно 

констатовала да  понудa Услужно прометноg 

друштвa „ГРАДИС ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац 

садржи сву документацију тражену Конкурен-

тским захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-

207-1/21 од 25.11.2021. године односно да је иста 

технички задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Услужно прометног друштва „ГРАДИС 

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

да је једина понуда достављена у предметном 

поступку јавне набавке  и да вриједност исте не 

прелази процјењену вриједност набавке Комисија 

је једногласно дала препоруку Начелнику 

општине да  у поступку јавне набавке радова“  

Реконструкције и модернизације дијела  паркинг 

простора између „Словенске зграде“ и 

Првомајске улице у Српцу – фаза II „  прихвати 

понуду Услужно прометног друштва „ГРАДИС 

ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац односно да донесе Одлуку 

о додјели Уговора о извођењу предметних радова 

укупне вриједности од 49.940,40 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- 207-2/21 

Датум: 10.12.2021. 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 Плана јавних набавки бр. 03-

404-218/21 од 15.12.2021. године и приједлога 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности општине Србац за допуне  

Плана  јавних набавки бр. 05-404-217 /21 од 

15.12.2021. године, Начелник општине Србац, 

дана  16.12.2021. 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, 10/21, 

Одлука о измјенама Плана јавних набавки бр. 02-

404-206/21 од 24.11.2021. године)  (у даљем 

тексту: План јавних набавки), у Одјељку III 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, у ставци број 

28.( Обрасци за потребе матичних канцеларија 

општинске управе ) број „8.547,01 „ ( процјењена 

вриједност набавке)  мијења се и гласи: 

„9.487,18„. 

НАПОМЕНА: Закључком Начелника општине бр. 

02-401-45/21 од 15.12.2021. 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 2. 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена 

вриједност набавки Одјељења за општу управу  

мијења се и умјесто досадашњих «  89.298,26  КМ 

« у који износ није урачунат ПДВ, износи « 

90.238,43  КМ «, у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Члан 3. 

У Плану јавних набавки општине Србац, у 

Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ,  послије ставке бр. 78с. додаје 

се нове ставка  78т. 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   

( ПРОЦЕДУРЕ 

) ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА ИЗ   

ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

78т. 

Услу-

ге 

Додатне услуге по 

Уговору број: 02-404-

145/21 о обављању 

услуга „Одржавања и 

санације јавне 

расвјете на подручју 

општине Србац за 

период до 31.12.2021. 

године“ закљученог 

дана 23.07.2021. 

године између 

Производно 

услужно-прометног  

друштва „Д-

ИНВЕСТ“ д.о.о. 

Србац и општине 

Србац 

4.770,00 

412500 

(Одржавање и 

санација јавне 

расвјете ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

( Веза, закључак 

Начелника општине 

бр. 02-401-44/21 од 

06.12.2021. године) 

Децембар 2021. 

године 

Преговарачки 

поступак без 

објављивања 

обавјештења о 

набавци 

Дарио Кресојевић 

 

 

 

Члан 4. 

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

стамбено-комуналне дјелатности  мијења се и умјесто досадашњих «  3.862.241,81 КМ « у који износ није 

урачунат ПДВ, износи « 3.867.011,81 КМ «, у који износ није урачунат ПДВ. 

   Члан 5. 

 

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

« 4.251.851,04 КМ «, у који износ није урачунат ПДВ.     

 

Члан 6. 

 

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

интернетској страници општине Србац. 

 

Број: 02-404-219/21               

Датум: 16.12. 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  

„Реконструкција и модернизација дијела  

паркинг простора између „Словенске зграде“ и 

Првомајске улице у Српцу – фаза II „ 

 

I Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова „Реконструкција и 

модернизација дијела  паркинг простора између 

„Словенске зграде“ и Првомајске улице у Српцу – 

фаза II „ у  следећем  саставу: 
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1. Милорад Лепир,  предсједавајући 

Комисије 

2. Божо Марковић,  члан Комисије 

3. Златко Звиздало, члан Комисије 

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. 02-404-207/21 од 25.11.2021. 

године а за које је Обавјештење о набавци 

бр. 987-7-3-65-3-40/21 објављено на Порталу 

јавних набавки и на службеној страници 

општинске управе општине Србац дана 

25.11.2021. године, изврши: 

- провођење јавног отварања достављених 

понуда (дана 08.12.2021. 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 непри-

страсности 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: 02-111-274/21 

Датум: 07.12. 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), члана 4. 

Одлуке о оснивању Привредног савјета општине 

Србац (“Службени гласник општине Србац”, број: 

7/21), Начелник општине доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Привредног савјета 

општине Србац 

 

Члан 1. 

 

У Привредни савјет општине Србац именују се: 

 
1. Млађан Драгосављевић – начелник 

општине Србац 

2. Владимир Гужвић – замјеник начелника 

3. Милош Будић – предсједник Скупштине 

општине Србац 

4. Драган Микић – савјетник начелника  

5. Зорица Поповић – начелник Одјељења за 

финансије 

6. Марко Михољчић – начелник Одјељења 

за привреду, пољопривреду и друштвене 

дјелатности 

7. Дарио Кресојевић – начелник Одјељења 

за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности 
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8. Вања Шарић – директор Агенција за 

развој малих и средњих предузећа 

(АПИС) 

9. Велибор Поповић, „Перутнина Птуј С“ 

д.о.о. 

10. Ђорђе Рачић, „Drvoprodex“ д.о.о. 

11. Предраг Зорић, „Kolektor CCL“ д.о.о. 

12. Предраг Ђукић, „Mane komerc“ д.о.о. 

13. Александар Милијашевић, „Far-Star OGiS 

medical“ д.о.о. 

14. Сузана Ћосић, „Texoprom“ д.о.о. 

15. Драган Татомир, „TAT-COM“ д.о.о. 

16. Давор Дујаковић, „Best-tex“ д.о.о. 

17. Лука Лучић, „LUČIĆ“ д.о.о. 

18. Горан Грабовац, „Пекара Сунце“ д.о.о. 

19. Зоран Кнежевић, „Агроунија“ д.о.о. 

20. Срђан Аничић, „Atom-Company“ д.о.о. 

21. Сања Јунгић, „ENSA BH“ д.о.о. 

22. Саво Зрнић, „D.I. Zrnić“ д.о.о. 

23. Александар Татић, „Sistem Ecologica“ 

д.о.о. 

24. Данијел Ђурђевић, „Drvoservis“ д.о.о. 

25. Душко Ђукић, „Dijana Textil“ д.о.о. 

26. Момчило Вучић, „CIKON DUO“ д.о.о. 

27. Мишо Стојковић, „Gradis Invest“ д.о.о. 

28. Душко Топић, „DETEM VISION“ д.о.о. 

29. Срећко Цвијетић, „MPM“ д.о.о. 

 

Члан 2. 

Именовање из претходног члана врши се на 

период од 4 године. 

 

Члан 3. 

Задаци Привредног савјета општине Србац су: 

- редовно међусобно информисање јавног и 

привредног сектора, 

-  разматрање  значајних   развојних   питања  и  

питања   унапређења   пословног окружења и 

конкурентности, 

- предлагање мјера за развој локалне заједнице, 

унапређење општинске пословне климе и 

конкурентности, 

- учествовање у изради стратегија и других аката 

којима се дефинишу циљеви и мјере унапређења 

локалног економског развоја, 

- расправа о мјерама и иницијативама 

привредног сектора које се тичу виших нивоа 

власти, 

- разматрање иницијатива за партнерске пројекте 

и њихово спровођење, 

- разматрање и других питања која обухватају 

мјере и активности за стварање бољих услова за 

привређивање. 

 

Члан 4. 

Сједници Привредног савјета могу присуствовати 

представник Привредне коморе Републике 

Српске, ресорно надлежни представници 

општинске управе ако су питања на дневном реду 

у надлежности општинске управе, представници 

локалних и републичких јавних и комуналних 

предузећа и установа, као и органа и организација 

о чијим се приједлозима или захтјевима 

расправља или чије је присуство потребно ради 

давања стручних мишљења.  

 

Члан 5. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 02-111-277/21             

Датум: 08.12.2021. 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  „Израда 

урбанистичко-техничких услова и пројектне 

документације ( главног пројекта ) за изградњу 

Друштвеног дома у Мјесној заједници 

Срђевићи „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у 

поступку јавне набавке услуга  „Израда 

урбанистичко-техничких услова и пројектне 

документације ( главног пројекта ) за изградњу 

Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи „ 

: 
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Лот бр. 1 - Израда урбанистичко-техничких 

услова за изградњу Друштвеног дома у Мјесној                   

заједници Срђевићи 

Лот бр. 2 - Израда главног пројекта за изградњу 

Друштвеног дома у Мјесној заједници                     

Срђевићи 

 

у  следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Божо Марковић,  члан 

3. Златко Звиздало, члан. 

4. Татјана Поповић Кнежевић, секретар Комисије, 

без права гласа 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Конкуретском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 02-

404-199/21 од 12.11.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-68-3-41/21 

објављено дана 08.12.2021. године на Порталу 

јавних набавки и на службеној страници 

општинске управе општине Србац, изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених 

понуда за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  ( дана 

21.12.2021. године са почетком у 9,05 часова)  

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  

- сачињавање извјештаја о поступку јавне 

набавке уз давање препоруке Начелнику 

општине за доношење Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача или Одлуке о 

поништењу/отказивању поступка јавне 

набавке и наведеним разлозима издавања 

такве препоруке за Лот бр. 1 и  Лот бр. 2  

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у 

складу са процедурама прописаним Законом 

о јавним набавкама БиХ и подзаконским 

актима . 

 

III Сви чланови Комисије дужни су  прије 

почетка рада Комисије у одређеном  поступку 

јавне набавке потписати изјаву о неприс-

трасности 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: 02-111-279/21      

Датум: 15.12. 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  „Грађевински 

радови на спомен обиљежјима на подручју 

општине Србац „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у 

поступку јавне набавке радова  „Грађевински 

радови на спомен обиљежјима на подручју 

општине Србац „ : 

 

Лот бр. 1 - Изградња спомен обиљежја погинулим 
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борцима из одбрамбено-отаџбинског рата у 

Мјесној заједници Кобаш 

 

Лот бр. 2 – Реновирање централног  спомен 

обиљежја у Српцу погинулим борцима из                    

одбрамбено-отаџбинског рата ( I фаза ) 

 

у  следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући 

Комисије 

2. Божо Марковић,  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. 02-404-213/21 од 10.12.2021. 

године а за које је Обавјештење о набавци 

бр. 987-7-3-70-3-42/21 објављено на Порталу 

јавних набавки и на службеној страници 

општинске управе општине Србац дана 

13.12.2021. године , изврши: 

- провођење јавног отварања достављених 

понуда за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  ( дана 

24.12.2021. године са почетком у 9,05 часова)  

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда за Лот бр. 1 и  Лот бр. 2   

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда за Лот бр. 1 и Лот бр. 2 ( прије и 

након е-аукције )   

- сачињавање извјештаја о поступку јавне 

набавке уз давање препоруке Начелнику 

општине за доношење Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача или Одлуке о 

поништењу/отказивању поступка јавне 

набавке и наведеним разлозима издавања 

такве препоруке за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у 

складу са процедурама прописаним Законом 

о јавним набавкама БиХ и подзаконским 

актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије 

почетка рада Комисије у одређеном поступку 

јавне набавке потписати изјаву о непристра-

сности и повјерљивости, те  непостојању сукоба 

интереса у складу са чланом 7. став 4. Пра-

вилника 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- 111-282/21      

Датум: 21.12. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 10. став 2. Закона о безбједности 

саобраћаја на путевима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

63/11 и 111/21), члана 59. и 82. 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: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Савјета за безбједност саобраћаја 

на подручју општине Србац 

 

I 

 У Савјет за безбједност саобраћаја општине 

Србац именују се: 

1. Милош Будић-предсједник, 

2. Владимир Гужвић-члан, 

3. Синиша Шњегота-члан, 

4. Милорад Лепир-члан, 

5. Божо Марковић-члан, 

6. Бранкица Ивановић-члан, 

7. Миодраг Милутиновић-члан, 
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8. Радана Пантелић-члан, 

9. Радован Латинчић-члан, 

10. Богдана Михољчић-члан, 

11. Миленко Живанић-члан, 

12. Миленко Љубојевић-члан, 

13. Милорад Аривук-члан. 

 

II 

Задаци Савјета су: 

 

-разматрање питања из области безбједности 

саобраћаја, 

-предлагање мјера за унапређење безбједности 

саобраћаја, 

-учествовање савјетодавног каратера у изради 

локалне стратегије безбједности саобраћаја, 

-иницирање доношења и учествовања у изради 

подзаконских аката из области безбједности 

саобраћаја, 

-остваривање и подстицање координације и 

сарадње између републичких и локалних органа 

управе и других субјеката у безбједности 

саобраћаја, 

-анализа и разматрање начина репулисања 

саобраћаја на подручју општине, 

-остваривање сарадње са средствима јавног 

информисања у циљу едукације, превенције и 

унапређења саобраћајне културе, 

-обављање и других активности из области 

безбједности саобраћаја по налозима начелника 

општине. 

 

III 

Савјет за безбједност саобраћаја је савјетодавни 

орган начелника општине и у свом раду 

примјењује Правилник о броју чланова, начину 

именовања предсједника, дјелокругу и начину 

рада Савјета за безбједност саобраћаја 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

35/12) у дијелу дјелокруга и начина рада, до 

доношења Одлуке о безбједности саобраћаја на 

путевима општине Србац. 

 

IV 

У оквиру свог рада Савјет заузима ставове, даје 

мишљења и препоруке, доноси закључке и 

одлуке. 

V 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности врши административно-

техничке и друге стручне послове и обезбјеђује 

финансијску подршку раду Савјета. 

Савјет има записничара који је из реда запослених 

у Одјељењу за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности. 

VI 

Доношењем овог Рјешења, ставља се ван снаге  

Рјешење општине Србац број 02-111-357/17 од 

28.12.2021.године. 

VII 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у службеном гласнику општине 

Србац. 

Број: 02-111-296/21 

Датум:21.12.2021.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 15. и 

16. 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), доносим 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за давање у закуп 

пољопривредног земљишта 

 

I 

Именује се Комисија за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске на подручју општине Србац, а у вези са 

Јавним огласом за давање у закуп пољо-

привредног земљишта у својини Републике 

Српске на подручју општине Србац путем 

прибављања писаних понуда (сточарскa, ратарскa 

и воћарска производња), број 02-022-218/21 

расписаног дана 09.12.2021. године, у следећем 

саставу: 

 

1. Милан Берић, дипломирани инжењер 

пољопривреде, предсједник Комисије 

2. Слађана Звиздало Сувајац, дипломирани 

инжењер пољопривреде, члан 

3. Маја Ђукић, диломирани правник, члан  

4. Васкрсија Јанковић, геометар, предста-

вник Агенције за геодетске послове 

„ГЕО-ЦЕНТАР“ Јанковић Васкрсија, с.п. 

Србац, члан. 

 

II 

Комисија из тачке I има задатке прописане  

чланом 18. Правилника о поступку давања у закуп 
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пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, и то: 

 

- разматра достављене писмене понуде, односно 

пријаве за јавно надметање и утврђује да ли су 

поднесене благовремено, 

- утврђује да ли су уз писмену понуду достављени 

сви тражени докази о испуњавању услова из 

јавног огласа, 

- одбацује све неблаговремене и непотпуне 

писмене понуде, 

- у складу са критеријумима из јавног огласа 

утвђује листу са најповољнијим понудама,  

- на основу листе  обавјештава све понуђаче и 

Начелника општине о резултатима давања у закуп 

пољопривредног земљишта, 

- по пријему коначне листе најповољнијих понуда 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске, обавјештава све 

понуђаче о коначним резултатима давања у закуп 

пољопривредног земљишта и 

- уводи закупопримца у посјед пољопривредног 

земљишта након закључења уговора о закупу. 

Комисија ће своје задатке извршити у свему 

према условима из Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске. 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Србац.  

 

Број: 02-111-286/21 

Датум: 22.12.2021. 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), члана 6. 

Програма кориштења средстава за подстицај 

запошљавања за 2021. годину („Службени 

гласник општине Србац“, број: 9/21) и члана 9. и 

11. Правилника о критеријима, поступку и начину 

остваривања новчаних подстицаја за 

запошљавање на подручју општине Србац за 

2021. годину („Службени гласник општине 

Србац“, број: 10/21), Начелник општине доноси 

 

ЛИСТУ 

о расподјели средстава - новчаних подстицаја 

за запошљавање  

на подручју општине Србац за 2021. годину  

 

Члан 1. 

 

Утврђује се Листа о расподјели средстава - 

новчаних подстицаја за запошљавање на подручју 

општине Србац за 2021. годину.  

 

 

Р.б Назив послодавца 

Број 

запос-

лених 

рад-

ника 

Одобрени 

износ 

подстицајн

их 

средстава 

(КМ) 

1. „Fora“ д.о.о. Србац 1 632,32 

2. 
„EPOX“ д.о.о. 

Ћукали 
5 4.353,40 

3. 
„CIKLON DUO“ 

д.о.о. Србац 
5 4.496,80 

4. 
„TAT – COM“ д.о.о. 

Ситнеши 
10 5.000,00 

5. 
„PERUTNINA PTUJ 

S“ д.o.o. Повелич 
21 5.000,00 

6. 

ТР „POPEX“ с.п. 

Драгољуб Поповић 

Србац 

1 357,59 

7. 

Кафе бар "CENTAR" 

вл. Усорац Боро 

Ситнеши 

1 1.295,83 

8. 

Рачуноводствени 

биро „Класа 6“ с.п. 

Марина Татић Србац 

1 1.392,28 

9. 

ТМР „Аничић“ с.п. 

Аничић Данијела 

Каоци 

1 863,89 

10

. 

Унутрашњи 

грађевински радови 

„KERAMAX“ с.п. 

Ненад Гужвић 

Влакница 

1 412,33 

11

. 

Кафе бар „Квин“ с.п. 

Гордана Будић 

Србац 

1 1.159,63 

12

. 

„Texoprom“ д.o.o. 

Србац 
16 5.000,00 

УКУПНО 64 29.964,08 
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Члан 2. 

 

Начелник општине ће са свим корисницима 

средстава из члана 1. закључити уговор, којим ће 

се регулисати међусобна права и обавезе. 

 

Члан 3.  

 

Листа о расподјели средстава - новчаних 

подстицаја за запошљавање на подручју општине 

Србац за 2021. годину ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику општине Србац, на огласној табли 

Општинске управе Србац и на званичној 

општинској интернет страници. 

 

Број: 02-022-221/21 

Датум: 07.12.2021. 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 

315 Одлука о усвајању Ребаланса II Буџета општине Србац за 2021. годину 1 

316 Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Србац за 2021. годину 13 

317 Одлука о усвајању Основа економске политике општине Србац за 2022.годину 13 

318 Одлука о усвајању Буџета општине Србац за 2022. годину 19 

319 Одлука о извршењу Буџета општине Србац за 2022. годину 35 

320 Одлука о расписивању и провођењу избора за избор чланова Савјета мјесних заједница 

општине Србац 

37 

321 Програм рада Скупштине општине Србац за 2022.годину  38 

322 Програм комуналног уређења мјеста Српца за 2022.годину 45 

323 Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Србац за 2022. годину  48 

324 Одлука о стипендирању студената у школској 2021/2022. годину 48 

325 Одлука о именовању доктора медицине – мртвозорника за подручје општине Србац у 2022.г  53 

326 Одлука о економској цијени услуге у Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за 

2022. годину 

54 

327 Одлука о усвајању Плана имплементације развојних пројеката  општине Србац за период 2022.-

2024. године 

54 

328 Одлука о давању мишљења на приједлог Плана уписа ученика у први разред ЈУ Центар 

средњих школа "Петар Кочић" Србац за школску 2022/2023. годину 

59 

329 Одлука о приступању изради измјене дијела „Регулационог плана између улица Моме 

Видовића, Љубовијске, Здравка Челара и 8. Марта у Српцу“ 

59 

330 Одлука о доношењу Регулационог плана дијела насељеног мјеста Пријебљези 61 

331 Рјешење о именовању Савјета за израду измјене дијела „Регулационог плана између лица Моме 

Видовића, Љубовијске, Здравка Челара и 8. Марта у Српцу“ 

62 

332 Рјешење о разрјешењу Богдане Михољчић дужности вршиоца дужности директора Јавне 

установе Дјечији вртић "Наша радост" Србац 

62 

333 Рјешење о именовању директора Јавне установе Дјечији вртић "Наша радост" Србац 63 

334 Рјешење о разрјешењу дужности вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

63 

335 Рјешење о именовању три члана Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Србац 

64 

336 Рјешење о разрјешењу Милана Дринића дужности вршиоца дужности члана Управног одбора 

Јавне установе Центар за културу и спорт Србац 

65 

337 Рјешење о именовању једног члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу и спорт 

Србац 

65 

338 Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“  Србац 

66 

339 Одлука о начину, условима и поступку утврђивања услова за избор корисника пројекта „Зграда 
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