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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, 21/61), 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  „ Израде 

урбанистичко-техничких услова за изградњу 

Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи„ ,  

понуђачу - Друштву са ограниченом 

одговорношћу за производњу,  услуге, унутрашњу 

и спољну трговину „РАДИС„ Источно Ново 

Сарајево 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању услуга  

„Израде урбанистичко-техничких услова за изградњу 

Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи„ ,  

понуђачу - Друштву са ограниченом одговорношћу за 

производњу, услуге, унутрашњу и спољну трговину 

„РАДИС„ Источно Ново Сарајево. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је у   општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 199/21 

(Лот бр. 1) и проведен је у складу са Законом о јавним 

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац„ бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  585,00 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ, а чији су елементи    

утврђени током вођења предметног поступка јавне 

набавке, закључиће се у роковима утврђеним   

Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 12.11.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено - комуналне дјелатности  донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке услуга (Конку-

рентски захтјев за достављање понуда): 

 

Израда урбанистичко-техничких услова и пројектне 

документације (главног пројекта) за изградњу 

Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи: 

 

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 

 

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

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки и на интернетској страници општинске 

управе дана 08.12.2021. године. 

 

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. 
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године бр. 02-404-189/21 од 03.11.2021. године)  

(редни број: 78г). 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а ) 

износи 2.900,00  КМ: 

           

Лот бр. 1 – 500,00 КМ     

Лот бр. 2 -  2.400,00 КМ 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

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

а по Тендерској документацији бр. 02-404-199-1/21 

објављеној на Порталу јавних набавки дана  

08.12.2021. године. 

 

Јавно отварање понуда пристиглих за Лот бр. 1 до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (21.12.2021. 

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

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-279/21 од 15.12.2021. године) дана 

21.12.2021. године са почетком у 9,05 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 14. понуђача. 

 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су три понуде . 

 

Комисија је констатовала да су елементи благо-

времено достављених  понуда следећи: 

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, услуге, унутрашњу и спољну 

трговину „ РАДИС „ Источно Ново Сарајево 

 

Понуда бр. 1769-12/21 достављена дана 

20.12.2021. године, у 8,45 часова  

 

Цијена : 500,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ, односно укупно  585,00 КМ, 

у који износ је  урачунат ПДВ. 

 

2. „ ПЛАНИНГ „д.о.о. Прњавор 

 

Понуда бр. 206/21 достављена дана 

21.12.2021. године, у 8,30 часова  

 

Цијена : 450,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ, односно укупно 526,50  КМ, 

у који износ је  урачунат ПДВ. 

 

3. „ УНИС „ Институт за екологију, заштиту на 

раду и заштиту од пожара д.о.о. Пале, 

Источно Сарајево 

 

Понуда бр. 1648/21 достављена дана 

21.12.2021. године, у 8,59 часова  

 

Цијена : 400,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ, односно укупно 468,00 КМ, у 

који износ је  урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понудa и 

констатовала да у понудама  нема рачунских грешки, 

након чега је приступила анализи техничког дијела 

понуда односно достављене документације те је 

једногласно констатовала да   понуда Друштва са 

ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, 

унутрашњу и спољну трговину „ РАДИС „ Источно 

Ново Сарајево садрже сву документацију тражену 

тендерском документацијом бр. 02-404-199-1/21 од 

08.12.2021. године односно да је иста технички 

задовољавајућа/прихватљива. 

 

Комисија је такође констатовала да понуде понуђача 

„ ПЛАНИНГ „д.о.о. Прњавор и „ УНИС „ Институт 

за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара 

д.о.о. Пале, Источно Сарајево нису потпуне односно 

нису припремљене у складу са условима из тендерске 

документације те су исте на основу члана 68. став 4)  

тачка и) Закона о јавним набавкама и тачке 2.2. 

тендерске документације одбачене као неприхватљи-

ве и то: 

 

- понуда „ ПЛАНИНГ „д.о.о. Прњавор није потпуна 

односно није припремљена у складу са тендерском 

документацијом јер: 

 

1. понуђач није доставио тражене доказе у вези члана 

46. Закона о јавним набавкама (тачка 2.1. одјељак IIа 

и IIб тендерске документације) и то:  

 

 актуелни извод из судског регистра  (или 

регистра предузетника уколико је понуђач 

самостални предузетник) или рјешење о 

регистрацији са  уписима свих промјена из 

којих ће бити видљиве тренутно важеће 

уписане чињенице (дјелатност понуђача, 

сједиште, лице овлаштено за заступање)  или 

достављање посебне изјаве или потврде 

надлежног органа којом се доказује право 

понуђача да обавља професионалну 

дјелатност, која је у вези са предметом 

набавке – оригинал или овјерена копија   

 

 копију јединственог идентификационог броја 

понуђача 
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2. понуђач није доставио тражене доказе у вези члана 

50. Закона о јавним набавкама (тачка 2.1. одјељак III 

тендерске документације) и то:  

 

 Списак извршених уговора  за период не 

дужи од три године или од датума 

регистрације , односно почетка пословања, 

ако је понуђач регистрован, односно почео са 

радом прије мање од три године 

 

3. сви листови нацрта уговора  нису парафирани  од 

стране лице које је овлаштено за заступање понуђача 

како је то тражено тачком 4.8. тендерске 

документације 

 

- понуда „УНИС„ Институт за екологију, заштиту на 

раду и заштиту од пожара д.о.о. Пале, Источно 

Сарајево није потпуна односно није припремљена у 

складу са тендерском документацијом јер: 

 

1. доказ тражен тачком 2.1. одјељак I тендерске 

документације - изјава у вези члана 45. Закона о 

јавним набавкама – Анекс бр. 3,  потписана је од 

стране опуномоћника Милана Милишића ( како је то 

наведено у Изјави)  међутим пуномоћ за потписивање 

исте дата од стране лица овлаштеног за заступање 

понуђача није саставни дио понуде иако је наведена у 

попису документације са странице бр. 2 понуде а што 

није у сагласности са чланом 58. став (1) тачка г. 

Закона о јавним набавкама 

 

2. понуђач није доставио тражене доказе у вези члана 

46. Закона о јавним набавкама ( тачка 2.1. одјељак IIб 

тендерске документације) и то:  

 

 копија јединственог идентификационог броја 

понуђача 

 

3. у вези доказа тражених тачком 2.1. одјељак IIв 

тендерске документације понуђач је доставио Изјаву 

која није припремљена на начин утврђен тендерском 

документацијом  

 

4. доказ тражен тендерском документацијом – Изјава 

у вези члана 52. Закона о јавним набавкама – Анекс 

бр. 4 - Изјава је потписана од стране опуномоћника 

Милана Милишића (како је то наведено у Изјави) 

међутим пуномоћ за потписивање исте дата од стране 

лица овлаштеног за заступање понуђача није 

саставни дио понуде иако је наведена у попису 

документације са странице бр. 2 понуде што није у 

сагласности са чланом 58. став (1) тачка г. Закона о 

јавним набавкама 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Друштва са 

ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, 

унутрашњу и спољну трговину „РАДИС„ Источно 

Ново Сарајево једина технички задовољавају-

ћа/прихватљива  понуда достављена у предметном 

поступку, да вриједност исте не прелази процјењену 

вриједност набавке, Комисија је једногласно дала 

препоруку Начелнику општине да  у поступку јавне 

набавке услуга „Израда урбанистичко-техничких 

услова за изградњу Друштвеног дома у Мјесној 

заједници Срђевићи „прихвати понуду Друштва са 

ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, 

унутрашњу и спољну трговину „ РАДИС „ Источно 

Ново Сарајево, односно да донесе Одлуку о додјели 

Уговора о обављању предметних услуга  вриједности 

од  500,00  КМ, у који износ није урачунат ПДВ 

односно у укупном износу од 585,00 КМ, у који износ 

је урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 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- 199-2-1/21 

Датум: 24.12. 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. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац („Службени гласник општине 

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

Србац («Службени гласник општине Србaц« број: 

5/17, 8/17), Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели  Уговора о обављању  додатних услуга 

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“ закљученим дана 23.07.2021. године 

између Производно услужно-прометног  друштва 

„Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац и општине Србац , 

понуђачу – Производно услужно-прометног  

друштва „Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

Понуђачу - Производно услужно - прометном  дру-

штву „Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац додјељује се Уговор 
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о  обављању  додатних услуга 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“ закљученим дана 

23.07.2021. године између Производно услужно-

прометног  друштва „Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац и 

општине Србац,  у износу  од 4.769,88 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ, односно у укупном износу 

од  5.580,76 КМ, у који износ је  урачунат ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке -  Преговарачки поступак без 

објављивања обавјештења о набавци   протоколисан  

је у општинској управи  општине Србац под бројем 

02-404-221/21 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 04.10.2021. године, а у вези реализације  

Уговора број: 02-404-145/21 о обављању услуга 

„Одржавања и санације јавне расвјете на подручју 

општине Србац за период до 31.12.2021. године“ 

закљученим дана 23.07.2021. године између Про-

изводно услужно-прометног друштва „Д-ИНВЕСТ“ 

д.о.о. Србац и општине Србац, општинској управи 

достављен је рачун (шести по реду у току 2021. 

године) чиме  збир укупно испостављених рачуна по 

предметном уговору износи 19.938,37 КМ (према 

наводима Начелника Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне дјелатности као организацио-

не јединице надлежне за предметну набавку) те је 

констатовано да је основни уговор са даном 

04.10.2021. године реализован у цјелости. Узимајући 

у обзир претходно наведено Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине 

Србац поднијело је Начелнику општине приједлог за 

покретање поступка јавне набавке додатних услуга 

по горе наведеном основном уговору.Саставни дио 

приједлога за покретање поступка  је Количинска 

спецификација  додатних услуга које је потребно 

уговорити обзиром да је ријеч о услугама који 

захтјевају стално ангажовање изабраног Извршиоца 

услуга на терену (замјена сијалица, свјетиљки, 

осигурача и сл .). 

 

Узимајући у обзир претходно наведено Начелник 

општине Србац је на приједлог Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне дјелат-

ности а на основу члана 23. став1. тачка б)  Закона о 

јавним набавкама БиХ донио Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке – Преговарачког поступка без 

објављивања обавјештења о набавци, за обављање 

препоручених додатних услуга 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“ закљученим дана 

23.07.2021. године између Производно услужно-

прометног  друштва „Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац и 

општине Србац све у циљу стварања услова за 

несметан рад јавне расвјете на подручју општине 

Србац   до краја текуће године. 

 

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, 

10/21, 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, Одлука о 

измјенама и допунама Плана јавних набавки општине 

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

219/21 од  16.12.2021. године)  ( редни број: 78т). 

 

ЈРЈН: 50232100-1 – услуге одржавања уличне расвјете 

Процјењена вриједност набавке: 4.770,00 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 17.12.2021. године на интернетској 

страници општине Србац. 

 

Узимајући у обзир претходно наведено, дана 

17.12.2021. године општина Србац као уговорни 

орган упутила  је Производно услужно-прометном  

друштву „Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац Позив бр. 02-404-

221-1/21 за учешће у предметном поступку јавне 

набавке. 

 

Поступајући у складу са Позивом општине Србац бр. 

02-404-221-1/21 од 17.12.2021. године понуђач 

Производно услужно-прометно друштво „Д-

ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац је припремио понуду за 

обављање предметних услуга и предало исту на 

протокол уговорног органа дана 21.12.2021. године у 

12,40 часова.  

 

Јавно отварање понуде извршила је Комисија за јавне 

набавке  ( именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-283/21 од 22.12.2021. године) дана 

23.12.2021. године у 9,00 часова. 

 

Комисија констатује да су елементи благовремено 

достављене  понуде следећи: 

 

1. Производно услужно-прометног  друштва 

„Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац  

 

Понуда  бр. 21-12/21  достављена дана 

21.12.2021. године, у 12,40 часова  
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Цијена : 4.770,00, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 5.580,90 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. 02-404-221-1/21 од 17.12.2021. године 

односно да је иста технички задовољавајућа. 

 

Након одржаних преговора којима су присуствовали 

Комисија за јавне набавке именована рјешењем 

Начелника општине бр. 02-111-283/21 од 22.12.2021. 

године у име општине Србац и представници 

понуђача - изабраног Извршиоца услуга по основном 

уговору Производно услужно-прометног  друштва 

„Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац, утврђено је да је  понуђач 

задржао јединичне цијене из основног уговора код 

свих ставки осим код ставке под редним бројем 1. и 

3. из Анекса бр. 2 гдје је јединична цијена умањена у 

односу на основни уговор те код ставке бр. 11. гдје је 

понуђач повећао цијену из основног уговора за 

укупно 0,12 КМ у односу на цијене из основног 

уговор (а које повећање  није прихваћено од стране 

Комисије) те је констатовано да усаглашена цијена 

предметних услуга према спецификацији утврђеној у 

поступку  износи 4.769,88 KM у који износ није 

урачунат ПДВ односно укупно 5.580,76 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 процјењене 

вриједности набавке, Комисија је једногласно дала 

препоруку Начелнику општине да  у поступку јавне 

набавке услуга - – додатних услуга 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“ закљученим дана 

23.07.2021. године између Производно услужно-

прометног  друштва „Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац и 

општине Србац, прихвати понуду усаглашену са 

понуђачем Производно услужно-прометним  

друштвом „Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац, односно да 

донесе Одлуку о додјели Уговора о обављању  

предметних услуга   укупне вриједности од  5.580,76 

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: 02–404-221-2/21 

Датум: 24.12. 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. 05-404-225/21 од 

24.12.2021. године, Начелник општине Србац, дана  

27.12.2021. 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, 10/21, Одлука о 

измјенама Плана јавних набавки бр. 02-404-206/21 од 

24.11.2021. године, Одлука о измјенама и допунама 

Плана јавних набавки бр. 02-404-219/21 од 

16.12.2021. године)  (у даљем тексту: План јавних 

набавки), у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, у ставци број 

78ј.(Изградња стамбене зграде за младе брачне 

парове ) број „1.282.051,28 „ ( процјењена вриједност 

набавке)  мијења се и гласи : „ 1.410.256,41 „. 

 

НАПОМЕНА: Ребалансом буџета општине Србац на 

позицији 511100 „Издаци за изградњу зграде за младе 

брачне парове„ планирана су средства у износу од 

1.650.000,00 КМ. 

Члан 2. 

 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена 

вриједност набавки Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне дјелатности  мијења се и 

умјесто досадашњих « 3.867.011,81 КМ« у који износ 
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није урачунат ПДВ, износи «3.995.216,94 КМ«, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

   Члан 3. 

 

У Плану јавних набавки, у дијелу „НАПОМЕНА„ 

укупно процјењена вриједност набавки свих органи-

зационих јединица општинске управе  општине Ср-

бац за период до 31.12.2021. године мијења се и 

умјесто досадашњих «4.251.851,04 КМ« у који износ 

није урачунат ПДВ, износи «4.380.056,17 КМ«, у који 

износ није урачунат ПДВ.     

 

Члан 4. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

Број: 02-404-227/21            

Датум: 27.12. 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, 21/61), 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  „ Израда 

главног пројекта за изградњу Друштвеног дома у 

Мјесној заједници Срђевићи„,  понуђачу - 

Друштву са ограниченом одговорношћу за 

производњу, услуге, унутрашњу и спољну 

трговину „РАДИС„ Источно Ново Сарајево 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању услуга  

„Израда главног пројекта за изградњу Друштвеног 

дома у Мјесној заједници Срђевићи„ ,  понуђачу - 

Друштву са ограниченом одговорношћу за 

производњу, услуге, унутрашњу и спољну трговину 

„РАДИС„ Источно Ново Сарајево. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је у   општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 199/21 

(Лот бр. 2) и проведен је у складу са Законом о јавним 

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац„ бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности 2.574,00 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су  елементи утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 12.11.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности  донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке услуга 

(Конкурентски захтјев за достављање понуда): 

 

Израда урбанистичко-техничких услова и пројектне 

документације ( главног пројекта ) за изградњу 

Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи: 

 

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 

 

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

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки и на интернетској страници општинске 

управе дана 08.12.2021. године. 

 

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: 78г). 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 2.900,00  КМ: 

           

Лот бр. 1 – 500,00 КМ          

Лот бр. 2 -  2.400,00 КМ 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 
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Србац („Службени гласник општине Србац „ бр. 3/15) 

а по Тендерској документацији бр. 02-404-199-1/21 

објављеној на Порталу јавних набавки дана  

08.12.2021. године. 

 

Јавно отварање понуда пристиглих за Лот бр. 2 до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (21.12.2021. 

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

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-279/21 од 15.12.2021. године)   дана 

21.12.2021. године са почетком у 9,15 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 14. понуђача . 

 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су три понуде  . 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављених  понуда следећи: 

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, услуге, унутрашњу и спољну 

трговину „РАДИС„ Источно Ново Сарајево 

Понуда бр. 1769-12/21 достављена дана 

20.12.2021. године, у 8,45 часова  

 

Цијена : 2.200,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ, односно укупно 2.574,00 КМ, 

у који износ је  урачунат ПДВ. 

 

2. „ПЛАНИНГ„д.о.о. Прњавор 

 

Понуда бр. 207/21 достављена дана 

21.12.2021. године, у 8,30 часова  

 

Цијена : 2.200,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ, односно укупно 2.574,00 КМ, 

у који износ је  урачунат ПДВ. 

 

3. „УНИС„ Институт за екологију, заштиту на 

раду и заштиту од пожара д.о.о. Пале, 

Источно Сарајево 

 

Понуда бр. 1648A/21 достављена дана 

21.12.2021. године, у 8,59 часова  

 

Цијена : 1.800,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ, односно укупно 2.106,00 КМ, 

у који износ је  урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понудa и 

констатовала да у понудама  нема рачунских грешки, 

након чега је приступила анализи техничког дијела 

понуда односно достављене документације те је 

једногласно констатовала да понуда Друштва са 

ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, 

унутрашњу и спољну трговину „ РАДИС „ Источно 

Ново Сарајево садрже сву документацију тражену 

тендерском документацијом бр. 02-404-199-1/21 од 

08.12.2021. године односно да је иста технички 

задовољавајућа/прихватљива. 

 

Комисија је такође констатовала да понуде понуђача 

„ ПЛАНИНГ „д.о.о. Прњавор и „ УНИС „ Институт 

за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара 

д.о.о. Пале, Источно Сарајево нису потпуне односно 

нису припремљене у складу са условима из тендерске 

документације те су исте на основу члана 68. став 4)  

тачка и) Закона о јавним набавкама и тачке 2.2. 

тендерске документације одбачене као неприхватљи-

ве и то: 

 

- понуда „ ПЛАНИНГ „д.о.о. Прњавор није потпуна 

односно није припремљена у складу са тендерском 

документацијом јер: 

 

1. понуђач није доставио тражене доказе у вези 

члана 46. Закона о јавним набавкама (тачка 

2.1. одјељак IIа и IIб тендерске докумен-

тације) и то:  

 

 актуелни извод из судског регистра  (или 

регистра предузетника уколико је понуђач 

самостални предузетник)  или рјешење о 

регистрацији са  уписима свих промјена из 

којих ће бити видљиве тренутно важеће 

уписане чињенице (дјелатност понуђача, 

сједиште, лице овлаштено за заступање)  или 

достављање посебне изјаве или потврде 

надлежног органа којом се доказује право 

понуђача да обавља професионалну дјелат-

ност, која је у вези са предметом набавке – 

оригинал или овјерена копија   

 

 копија јединственог идентификационог броја 

понуђача 

 

2. понуђач није доставио тражене доказе у вези 

члана 50. Закона о јавним набавкама (тачка 

2.1. одјељак III тендерске документације) и 

то:  

 

 Списак извршених уговора  за период не 

дужи од три године или од датума реги-

страције, односно почетка пословања, ако је 

понуђач регистрован, односно почео са 

радом прије мање од три године 

 

3. сви листови нацрта уговора  нису парафирани  

од стране лице које је овлаштено за заступање 

понуђача како је то тражено тачком 4.8. тендерске 

документације 
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- понуда „ УНИС „ Институт за екологију, заштиту на 

раду и заштиту од пожара д.о.о. Пале, Источно 

Сарајево није потпуна односно није припремљена у 

складу са тендерском документацијом јер: 

 

1. доказ тражен тачком 2.1. одјељак I тендерске 

документације - изјава у вези члана 45. 

Закона о јавним набавкама – Анекс бр. 3,  

потписана је од стране опуномоћника 

Милана Милишића (како је то наведено у 

Изјави)  међутим пуномоћ за потписивање 

исте дата од стране лица овлаштеног за 

заступање понуђача није саставни дио 

понуде иако је наведена у попису 

документације са странице бр. 2 понуде а 

што није у сагласности са чланом 58. став (1) 

тачка г. Закона о јавним набавкама 

 

2. понуђач није доставио тражене доказе у вези 

члана 46. Закона о јавним набавкама (тачка 

2.1. одјељак IIб тендерске документације) и 

то:  

 

 копија јединственог идентификационог броја 

понуђача 

 

3.  у вези доказа тражених тачком 2.1. одјељак 

IIв тендерске документације понуђач је 

доставио Изјаву која није припремљена на 

начин утврђен тендерском документацијом 

док за тражено одобрење за вршење послова 

израде елабората заштите од пожара није 

доставио никакве доказе 

 

4. понуђач није доставио све тражене доказе у 

вези члана 50. Закона о јавним набавкама 

(тачка 2.1. одјељак III тендерске документа-

ције)  

 

5. доказ тражен тендерском документацијом – 

Изјава у вези члана 52. Закона о јавним 

набавкама – Анекс бр. 4 - Изјава је потписана 

од стране опуномоћника Милана Милишића 

(како је то наведено у Изјави) међутим 

пуномоћ за потписивање исте дата од стране 

лица овлаштеног за заступање понуђача није 

саставни дио понуде иако је наведена у 

попису документације са странице бр. 2 

понуде што није у сагласности са чланом 58. 

став (1) тачка г. Закона о јавним набавкама 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Друштва са 

ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, 

унутрашњу и спољну трговину „РАДИС„ Источно 

Ново Сарајево једина технички задовољавају-

ћа/прихватљива понуда достављена у предметном 

поступку, да вриједност исте не прелази процјењену 

вриједност набавке, Комисија је једногласно дала 

препоруку Начелнику општине да  у поступку јавне 

набавке услуга„ Израда главног пројекта за изградњу 

Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи  

„прихвати понуду Друштва са ограниченом 

одговорношћу за производњу, услуге, унутрашњу и 

спољну трговину „ РАДИС „ Источно Ново Сарајево, 

односно да донесе Одлуку о додјели Уговора о 

обављању предметних услуга  вриједности од  

2.200,00  КМ, у који износ није урачунат ПДВ 

односно у укупном износу од 2.574,00 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 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- 199-2-2/21 

Датум: 29.12. 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 - 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 

 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга - додатне услуге по Уговору 

број: 02-404-145/21 о обављању услуга „Одржавања и 
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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, 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- 

Преговарачком поступку без објављивања 

обавјештења о набавци ,  покренутом Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-221/21 од 

16.12.2021. године а за које је Информација о 

поступку објављена на службеној страници 

општинске управе Србац дана 17.12.2021.2021. 

године, изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављене понуде 

(дана 23.12.2021. године у 9,00 часова) 

 

- преглед и оцјену  достављене понуде  

 

- да у име општине Србац учествује у пре-

говорима који ће се у оквиру преговарачког  

поступка без објављивања обавјештења о 

набавци водити са позваним понуђачима, при 

чему је Комисија дужна у преговорима  

настојати  да обезбједити најповољније услове 

обављања предметних услуга за општину Србац, 

полазећи од утврђеног приједлога Уговора и 

финансијских средстава обезбјеђених  за 

предметне намјене 

 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуде и сачињавање извјештаја о раду 

Комисије са препоруком за додјелу Уговора или 

поништавање/обустављање поступка јавне 

набавке и наведеним разлозима издавања 

одговарајуће препоруке 

 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном   поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјерљи-

вости, те непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о  успостављању и 

раду Комисије за набавке  («Службени гласник БиХ» 

број:  103/14) 

IV Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова  Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI  Председавајући Комисије координира рад Коми-

сије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију   и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије.  

 

Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02 –111-283/21 

Датум: 22.12.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Србац („Службени гласник општине 

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

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању координатора анкетирања 

 испред јединице локалне самоуправе 

 за сарадњу са пројектом „MEG II“ 

 

 

I – За коорднинатора анкетирања, испред јединице 

локалне самоуправе за сарадњу са пројектом „MEG 

II“ именује се  Јована Јанковић. 

 

II – Координатор има следеће задатке: 

 

- комуникација са консултантима и особљем МЕГ 

пројекта, 

- учешће на обукама, 

- разумијевање свих фаза анкетног истраживања, 

- разумијевање методологије спровођења анкетног 

истраживања, 

- ангажовање два анкетара и једног оператера за унос 

података, 

- обука анкетара и оператера за унос података, 
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- координација рада анкетара, 

- кородинација уноса података, 

- провјера квалитета прикупљених података, 

- провјера квалитета података унесених у MS Excel 

образац, 

- експорт подата у MS Word образац, 

- провјера кавилтета финалног извјештаја. 

 

III – Ово Рјешење ступа на снагу одмах а биће 

објављено у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-111-297/21 

Датум: 28.12.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

256 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 25. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члана 8. 

Правилника о уврђивању способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивања функционалног стања корисника 

(„Службени гласник Републике Српске, број: 116/12) 

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

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

захтјеву Милице Бакић, Начелник општине, доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу Милице Бакић за члана првостепене 

стручне Комисије за утврђивање способности и 

функционалног стања пунољетних лица у 

поступку остваривања права из социјалне 

заштите 

 

1. Милица Бакић, мастер дефектолог, разрјешава се 

дужности члана првостепене стручне Комисије за 

утврђивање способности и функционалног стања 

пунољетних лицса у поступку остваривања права из 

социјалне заштите на лични захтјев. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

О р а з л о ж е њ е 

 

Милица Бакић, мастер дефектолог, члан првостепене 

стручне Комисије за утврђивање способности и 

функционалног стања пунољетних лицса у поступку 

остваривања права из социјалне заштите писменим  

захтјевом обратила се Начелнику општине да није у 

могућности да обавља дужности члана Комисије из 

личних разлога. 

 

На основу горе наведених чињеница одлучено је као 

у диспозитиву рјешења. 

 

Поука о правном лијеку:  

 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор код Окружног суда 

у Бања Луци у року од 30 дана од дана пријема. 

 

Број: 02-111-301 /21 

Датум: 30.12.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

257 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члана 16. 

Правилника о процјени потреба и усмјеравања дјеце 

и омладине са сметњама у развоју („ Службени 

гласник Републике Српске“, број 117/12 и 16/18) и 

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

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

захтјеву Милице Бакић, Начелник општине, доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу Милице Бакић члана првостепене 

стручне Комисије за процјену потреба и 

усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у 

развоју 

 

1. Милица Бакић, мастер дефектолог, разрјешава се 

дужности члана првостепене стручне Комисије за 

процјену потреба и усмеравања дјеце и омладине са 

сметњама у развоју на лични захтјев. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

О р а з л о ж е њ е 

 

Милица Бакић, мастер дефектолог, члан првостепене 

стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравања 

дјеце и омладине са сметњама у развоју писменим  

захтјевом обратила се  Начелнику општине да није у 

могућности да обавља дужности члана Комисије из 

личних разлога. 

 

На основу горе наведених чињеница одлучено је као 

у диспозитиву рјешења. 
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Поука о правном лијеку:  

 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор код Окружног суда 

у Бања Луци у року од 30 дана од дана пријема. 

 

Број: 02-111-229 /21 

Датум: 30.12.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

258 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 25. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члана 8. 

Правилника о уврђивању способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивања функционалног стања корисника („Слу-

жбени гласник Републике Српске, број: 116/12) и 

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

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

општине, доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Амеле Јунузовић за члана 

првостепене стручне Комисије за утврђивање 

способности и функционалног стања пунољетних 

лицса у поступку остваривања права из социјалне 

заштите.  

 

1. Амела Јунузовић, дипломирани дефектолог, име-

нује се за члана првостепене стручне Комисије за 

утврђивање способности и функционалног стања 

пунољетних лицса у поступку остваривања права из 

социјалне заштите. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

О р а з л о ж е њ е 

 

Амела Јунузовић, дипломирани дефектолог, именије 

се за члана првостепене стручне Комисије за утвр-

ђивање способности и функционалног стања пуно-

љетних лицса у поступку остваривања права из 

социјалне заштите умјесто Милице Бакић, мастер 

дефектолог, која је разрјешена на лични захтјев. 

 

Именована ће радити као члан Комисије именоване 

рјешењем Начелника општине Србац, број: 02-111-

10/19 од 31.01.2019. године („Службени гласник 

општине Србац“, број:  3/19).  

 

На основу горе наведених чињеница одлучено је као 

у диспозитиву рјешења. 

 

Поука о правном лијеку:  

 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор код Окружног суда 

у Бања Луци у року од 30 дана од дана пријема. 

 

Број: 02-111- 300 /21 

Датум: 30.12.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

Број                                Назив  акта                                                          Страна 

 

250 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга  „ Израде урбанистичко-техничких услова 

за изградњу Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи„ ,  понуђачу - Друштву са 

ограниченом одговорношћу за производњу,  услуге, унутрашњу и спољну трговину 

„РАДИС„ Источно Ново Сарајево 

1 

251 Одлука о додјели  Уговора о обављању  додатних услуга 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“ закљученим дана 23.07.2021. године између Производно 

услужно-прометног  друштва „Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац и општине Србац , понуђачу – 

Производно услужно-прометног  друштва „Д-ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац 

3 

252 ОДЛУКА О  ИЗМЈЕНАМА  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА 

ПЕРИОД ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 

5 

253 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга  „ Израда главног пројекта за изградњу 

Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи„,  понуђачу - Друштву са ограниченом 

одговорношћу за производњу, услуге, унутрашњу и спољну трговину „РАДИС„ Источно 

Ново Сарајево 

6 

254 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке услуга - 

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 

8 

255 Рјешење о именовању координатора анкетирања  испред јединице локалне самоуправе  

за сарадњу са пројектом „MEG II“ 
9 

256 Рјешење о разрјешењу Милице Бакић за члана првостепене стручне Комисије за 

утврђивање способности и функционалног стања пунољетних лица у поступку 

остваривања права из социјалне заштите 

10 

257 Рјешење о разрјешењу Милице Бакић члана првостепене стручне Комисије за процјену 

потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју 
10 

258 Рјешење о именовању Амеле Јунузовић за члана првостепене стручне Комисије за 

утврђивање способности и функционалног стања пунољетних лицса у поступку 

остваривања права из социјалне заштите 

11 

 


