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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: 86-

1/21 од 19.05.2021. 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 

20.05.2021. до 07.06.2021.године забрањују се: 

 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 100 лица,  

2) сва приватна окупљања у групама већим од 50 

лица (свадбе, крштења, рођендани,  прославе и други 

породични скупови сличне природе), 

3) организација и извођење музике уживо у 

затвореном дијелу угоститељског објекта, 

 

 

 

2. У периоду од 20.05.2021. до 07.06.2021. 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. 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. 

 

4. Изузетно од тачке 3. 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. 

 

5. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

6. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 

куће, као и остали продајни објекти да одреде једно 

или више лица за спровођење епидемиолошких мјера 

у заједничким просторима објекта (главни улаз, 

пролази, ходници) у складу са тачком 3. ове Наредбе 
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са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

7. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка 

лица који у директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 

   1) услуге пружају заштићени маском, 

   2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

   3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове 

услуге, а немају их, 

   4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за  организовање рада у 

зависности од дјелатности коју обављају, 

   5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

8. Од 20.05.2021. до 07.06.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

9. Од 21.05.2021.године дозвољава се организација и 

извођење музике уживо угоститељским објектима за 

смјештај, исхрану и пиће у простору за услуживање 

на отвореном (љетна башта, тераса, врт), као и на 

отвореном простору уз строго придражавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

 

10. Од 21.05.2021. до 07.06.2021. године, а изузетно 

од тачке 1. подтачке 1) ове Наредбе дозвољавају се 

такмичарске активности спортских организација и 

спортиста уз присуство публике и уз строго 

поштовање прописаних 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 обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у здравственим установама и 

установама социјалне заштите  у Републици Српској 

(COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, 

број 23/20) и 

 

- Наредба о обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона 

(COVID-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 24/20). 

 

18. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 
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болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-108/21 од 10.05.2021. године  

 

19. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022-111 /21 

Датум: 20.05.2021. 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: 85-

1/21 од 07.05.2021. 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 

10.05.2021. до 24.05.2021.године забрањују се: 

 

 - сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,  

 - сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица 

(свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе), 

- организација и извођење музике уживо у уго-

ститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, 

на отвореном и у затвореном простору, 

- рад „wellness“ и спа центрима, 

 

2. У периоду од 10.05.2021. до 24.05.2021. ограничава 

се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа: 

 

-свим врстама угоститељских објеката за исхрану и 

пиће без обзира да ли послују  самостално или у 

оквиру других објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за 

смјештај и др.), 

 

-приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат 

клубови, казина, томболе и др. 

 

3. 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. 

 

4. Изузетно од тачке 3. 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 рекре-

ативну активност у оквиру спортских објеката. 

 

5. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

6. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 

куће, као и остали продајни објекти да одреде једно 

или више лица за спровођење епидемиолошких мјера 

у заједничким просторима објекта (главни улаз, 

пролази, ходници) у складу са тачком 3. ове Наредбе 

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

7. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка 

лица који у директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 

 

   1) услуге пружају заштићени маском, 

   2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

   3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове 

услуге, а немају их, 

   4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за  организовање рада у 

зависности од дјелатности коју обављају, 

   5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

8. Од 10.05.2021. године дозвољава се рад базенима 

уз строго поштовање мјера прописаних од стране ЈЗУ 
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„Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

боравак у базену. 

 

9. Од 10.05.2021. до 24.05.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

10. Од 10.05.2021. до 24.05.2021. године дозвољавају 

се такмичарске активности спортских организација и 

спортиста у групама до 30 лица без присуства 

публике или других лица која нису акредитована од 

стране организатора. 

 

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. Правни субјекти који врше јавна овлашћења 

требају организовати рад од куће за раднике за 

послове за које је то могуће. 

 

16. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Одјељење за 

инспекцијске послове општине Србац путем 

надлежних инспектора и Комунална полиција у 

саставу овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске 

послове ће о извршеном надзору благовремено 

обавјештавати Начелника Општине у функцији 

Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

17. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе 

санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду 

и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 

11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 98/20). 

 

18. У складу са Закључком Републичког штаба за 

ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести  изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, примјењују се: 

 

- Наредба о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у здравственим установама и 

установама социјалне заштите  у Републици Српској 

(COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, 

број 23/20) и 

 

- Наредба о обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона 

(COVID-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 24/20). 

 

19. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-104/21 од 26.04.2021. године и Наредба о 

измјени Наредбе о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване вирусом 

корона (COVID-19) број 02-022-105/21 од 28.04.2021. 

године. 

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине  

   Србац.“ 

 

Број: 02-022 -108/21 

Датум:  10.05.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
 

78 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Репу-

блике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести  („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 
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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 о измјени 

Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о 

спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-19) у 

Републици Српској број: 84-1/21 од 26.04.2021. 

године, начелник Општине Србац доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о измјени Наредбе о обавезном спровођењу мјера 

за реаговање на појаву болести изаване новим 

вирусом корона (COVID-19) 

                                                                   

1.У Наредби о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изаване новим вирусом 

корона (COVID-19) број 02-022-104/21 од 26.04.2021. 

године тачка 10. мијења се и гласи:                          

 

 „10. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године 

дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне 

активности спортских организација и спортиста у 

групама до 30 лица као и такмичарске активности 

спортских организација и спортиста који спортска 

такмичења обављају на отвореном (атлетика, ауто и 

мото спорт, ваздухопловни спортови, бициклизам, 

фудбал, кајак, рафтинг, планинарство, спортови 

подводних активности, смучање, спортски риболов, 

веслање, стреличарство, тенис и коњички спортови) 

те професионалне такмичарске активности спортских 

организација и спортиста који такмичења обављају у 

затвореном, без присуства публике или других лица 

која нису акредитована од стране организатора.“ 

 

2.Ова наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се у 

Службеном гласнику општине Србац. 

 
Број: 02-022 -105/21 

Датум:  28.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Репу-

блике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести  („Слу-

жбени 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 функци-

онисању 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: 83-

1/21 од 23.04.2021. године, начелник Општине Србац 

доноси 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изаване новим вирусом корона 

(COVID-19) 

                                                                   

1. У циљу спречавања ширења вируса кoрона SARS-

CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике 

Српске и заштите и спасавања становништва 

забрањују се на територији Општине Србац од 

26.04.2021. до 10.05.2021.године забрањују се: 

 

    - сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,  

    - сва приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе), 

    - организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 

пиће, на отвореном и у затвореном простору, 

    - рад „wellness“ и спа центрима, 

    - рад базенима осим за обављање тренажног 

процеса од стране професионалних спортиста и 

професионалних спортских организација, 

    - рад биоскопима. 

 

2. У периоду од 26.04.2021. до 10.05.2021. ограничава 

се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа: 

 

-свим врстама угоститељских објеката за исхрану и 

пиће без обзира да ли послују  самостално или у 

оквиру других објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност  (бензинске пумпне станице, објекти 

за смјештај и др.), 

 

-приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат 

клубови, казина, томболе и др. 

 

3. 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. 

 

4. Изузетно од тачке 3. 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. 

 

5. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

6. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 

куће, као и остали продајни објекти да одреде једно 

или више лица за спровођење епидемиолошких мјера 

у заједничким просторима објекта (главни улаз, 

пролази, ходници) у складу са тачком 3. ове Наредбе 

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

7. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка 

лица који у директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 

 

   1) услуге пружају заштићени маском, 

   2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

   3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове 

услуге, а немају их, 

   4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за организовање рада у 

зависности од дјелатности коју обављају, 

   5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

8. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године забрањује се 

продаја алкохолних пића свим привредним 

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

 

9. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

10. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године дозвољавају 

се организоване рекреативне активности, тренажни 

процеси и такмичарске активности спортских 

организација и спортиста у групама до 30 лица као и 

професионалне такмичарске активности спортских 

организација и спортиста, али без присуства публике 

или других лица која нису акредитована од стране 

организатора. 

 

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, 

 

15. Правни субјекти који врше јавна овлашћења 

требају организовати рад од куће за раднике за 

послове за које је то могуће. 

 

16. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Одјељење за 

инспекцијске послове општине Србац путем 

надлежних инспектора и Комунална полиција у 

саставу овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске 

послове ће о извршеном надзору благовремено 

обавјештавати Начелника Општине у функцији 

Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

17. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе 

санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду 

и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 

11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 98/20). 

 

18. У складу са Закључком Републичког штаба за 

ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести  изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, примјењују се: 

 

- Наредба о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у здравственим установама и 
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установама социјалне заштите  у Републици Српској 

(COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, 

број 23/20) и 

 

- Наредба о обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона 

(COVID-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 24/20). 

 

19. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-102/21 од 19.04.2021. године. 

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -104/21 

Датум:  26.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних болести  

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17, 

42/20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 97/16 и 36/19), члана 11. Одлуке о организовању и 

функционисању цивилне заштите у области заштите 

и спасавања општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“ бр. 2/14), и члана 63. и 91. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине Србац“ 

бр. 5/17 и 8/17), у складу са Закључком Републичког 

штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у Републици Српској број: 81-

1/21 од 16.04.2021. године, начелник Општине Србац 

доноси 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изаване новим вирусом корона 

(COVID-19) 

                                                                   

1. У циљу спречавања ширења вируса кoрона SARS-

CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике 

Српске и заштите и спасавања становништва 

забрањују се на територији Општине Србац од 

19.04.2021. до 26.04.2021.године забрањују се: 

 

    - сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,  

    - сва приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе), 

    - организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 

пиће, 

    - рад „wellness“ и спа центрима, 

    - рад базенима осим за обављање тренажног 

процеса од стране професионалних спортиста и 

професионалних спортских организација, 

    - рад скијалиштима и скијашким центрима, 

    - активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство више лица у 

истом простору (позоришта, биоскопи). 

 

2. У периоду од 19.04.2021. до 26.04.2021. ограничава 

се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа: 

 

-свим врстама угоститељских објеката за исхрану и 

пиће без обзира да ли послују  самостално или у 

оквиру других објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за 

смјештај и др.), 

-приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат 

клубови, казина, томболе и др. 

 

3. 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. 

 

4. Изузетно од тачке 3. 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. 

 

5. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

6. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 

куће, као и остали продајни објекти да одреде једно 

или више лица за спровођење епидемиолошких мјера 

у заједничким просторима објекта (главни улаз, 

пролази, ходници) у складу са тачком 3. ове Наредбе 

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

7. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка 

лица који у директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 
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   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. 

 

8. Од 19.04.2021. до 26.04.2021. године забрањује се 

продаја алкохолних пића свим привредним 

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

 

9. Од 19.04.2021. до 26.04.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

10. Од 19.04.2021. до 26.04.2021. године дозвољавају 

се организоване рекреативне активности, тренажни 

процеси и такмичарске активности спортских 

организација и спортиста у групама до 30 лица као и 

професионалне такмичарске активности спортских 

организација и спортиста, али без присуства публике 

или других лица која нису акредитована од стране 

организатора. 

 

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, 

 

15. Правни субјекти који врше јавна овлашћења 

требају организовати рад од куће за раднике за 

послове за које је то могуће. 

 

16. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Одјељење за 

инспекцијске послове општине Србац путем 

надлежних инспектора и Комунална полиција у 

саставу овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске 

послове ће о извршеном надзору благовремено 

обавјештавати Начелника Општине у функцији 

Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

17. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе 

санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду 

и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 

11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 98/20). 

 

18. У складу са Закључком Републичког штаба за 

ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести  изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, примјењују се: 

 

- Наредба о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у здравственим установама и 

установама социјалне заштите  у Републици Српској 

(COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, 

број 23/20) и 

 

- Наредба о обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона 

(COVID-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 24/20). 

 

19. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-93/21 од 12.04.2021. године. 

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -102/21 

Датум:  19.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________  
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ПЛАН 

АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И 

СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И ДРУГИХ 

ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ 

У ОПШТИНИ СРБАЦ У 2021. ГОДИНИ 

 

УВОД 

 

План активности у припреми и спровођењу мјера 

заштите и спасавања од шумских и других пожара на 

отвореном простору у Општини Србац у 2021. 

години (у даљем тексту: План активности) је 

краткорочни стратешки план Општине Србац и 

основни документ за координацију и спровођење 

додатних или посебних годишњих задатака и 

активности органа општине,републичких 

органа,привредних друштава, других правних лица и 

удружења грађана који спроводе мјере и задатке 

заштите од пожара отвореног простора. 

План активности је израђен на основу анализе 

прикупљених података, достављених извјештаја о 

реализацији задатака током протеклих година, 

извјештаја о инспекцијском надзору, анализе 

тренутног стања, закључака са координационих 

састанака, евалуације досадашњих искустава, као и 

мишљења и приједлога субјеката од непосредног 

значаја за ову област. 

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће 

се и обезбиједити свестраније ангажовање свих 

релевантних субјеката и остварити виши ниво 

приправности на заштити и спасавању људи, 

материјалних добара и животне средине од шумских 

и других пожара на отвореном простору са циљем 

остваривања мјерљивих ефеката кроз евидентно 

смањење штета на природним ресурсима и 

богатством наших простора под шумском и другом 

вегетацијом. 

 

План активности је подијељен на сљедеће цјелине: 

I  - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ 

III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ  ДЈЕ-

ЛОВАЊА  

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ОДГОВОРА  

V  - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 

VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТА-

КА ИЗ ПЛАНА 

VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

I  ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ  ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И  ДРУГЕ 

НЕСРЕЋЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 

Пожар је неконтролисано и самоодрживо сагорјевање 

које се неконтролисано шири у простору и времену, 

наносећи материјалну штету, а нерјетко односећи и 

људске животе.Пожари настају као природна појава, 

као узрок техничко-технолошког пропуста или као 

посљедица намјерне или ненамјерне људске 

акције.Најчешћи узрок је човјек и то првенствено 

због: неправилног поступања са запаљивом мате-

ријом, непоштовања правила и ложења ватре на 

орвореном простору, грешака у пројектовању, 

ненамјeнске употербе машина, уређаја и опреме и 

због пушења на недозвољеним мјестима.  

Пожари на подручју oпштине Србац најчешће се 

јављају на објектима и локацијама у којима се 

користи или складишти лакозапаљиви матери-

јал,(бензин, гас,боје и сл.), дивљим депонијама, 

контејнерима и стрњиштима. Поред наведеног  

евидентирана је и повећана учесталост пожара на 

димоводима, као  и већи број шумских пожара.  

Најчешћи узроци пожара већих размера на овом 

подручју су несавјесно понашање појединаца, 

неисправност електричних инсталација, паљење 

корова и неправилно руковање запаљивим мате-

ријама.  

Анализа ризика од отворених  пожара  шумских 

подручја 

 

Сходно типу власништва, на подручју општине 

Србац се сусрећемо са шумама у власништву 

Републике Српске – државне шуме , и шумама на 

које постоји право својине- приватне шуме. Од 

укупно 18159,07 На  шумског земљишта,  највећи дио 

чине државне шуме које се простиру на површини од  

14906,44 На  или  82,1% .  Приватне шуме заузимају 

површину од   3252,63 На или 17,9  %   у односу на 

укупну површину шума. Посматрајући структуру 

категорија шума и заступљеност појединих врста 

дрвећа, а имајући у виду чињеницу да су због својих 

физиолошких особина четинарске шуме подложније 

избијању пожара, можемо рећи да је највећа опасност 

за настанак отворених пожара шумског подручја у  

рејону Кунове- Горња Лепеница, Чапљака - Србац 

Село, као и на мањим површинама у рејону Влакнице 

и Брусника.  Могућност за настанак пожара у таквим 

рејонима  је веома велика, те иако четинарске шуме 

не заузимају велике површине евентуални пожар би 

проузроковао озбиљне посљедице.  

Узрок настанка шумских пожара су највећим дијелом 

људске активности које се првенствено односе на 

пољопривредне радове код уклањања корова са 

парцела које граниче са шумом, излете и друге 

облике боравка људи у природи. Из наведеног се 

може закључити да су посебно угрожени рубни 

дијелови шума који се граниче са насељима и 

пољопривредним земљиштем, те шуме у близини 

ловно-узгојних и ловно-техничких објеката и сли-

чно. Шуме на подручју општине су задовољавајуће 

отворене шумским камионским путевима који су у 

сезони пожара проходни за ватрогасна возила. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
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Такође, за ватрогасна возила је проходан и један дио 

тракторских влака. Треба напоменути да је отварање 

шума камионским путевима непрекидан процес који 

омогућава успјешније провођење мјера заштите од 

пожара. Тренутно има изграђено око 110 км шумских 

камионских путева од чега се око 55 км редовно 

одржава.Осматрање пожара је свакодневна обавеза 

чувара шума, док у сезони повећаног ризика од 

пожара осматрање врши посебна иосматрачка служба 

у саставу ШУ Србац. Поред властитих снага, као и 

снага ТВЈ, за гашење шумских пожара је од локалног 

становништва формирано 17 рејонских јединица за 

гашење пожара.  

 

Aнализа ризика од пожара  и индустријским и 

јавним  објектима 

 

У сваком индустријском објекту има више страна 

опасности од пожара које се могу класификовати на 

следећи начин: 

 

- опасности које долазе од сировина, међупроизвода 

и готових производа, 

- опасности које са собом носи технолошки процес, 

- опасности од енергетских уређаја и инсталација, 

- опасности од природних појава. 

 

Зависно од категорије технолошког процеса према 

угрожености од пожара, објекти за индустријску 

производњу имају различиту пожарне карак-

теристике и пожарно оптерећење. На основу грубе 

процјене пожарних оптерећења за поједине при-

вредне капацитете, а с обзиром на врсту и количину 

запаљивих материја која се налазе у појединим 

објектима, може се закључити да на подручју оп-

штине Србац постоје предузећа са високим пожарним 

оптерећењем. У случају катастрофалних пожара на 

овим локалитетима, поготово праћеним климатским 

непогодама, Србац би увелико био угрожен отровним 

гасовима као продуктом сагорјевања запаљивих 

материја. Предузећа са високим пожарним оптере-

ћењем су:  постројења за прераду дрвета као што су 

„Тексопром“ и „Swisscor" у Српцу,  „Дрво-

продекс“ и „Енса БиХ“ у Пријебљезима, ДИ “Зрнић“ 

д.о.о.Разбој Љевчански, постројења за прераду и 

складиштење дрвета,текстила и готових производа у 

улици 11.Новембар у Српцу (круг Итрис-а ), погон за 

прераду пластике „Пластекс“ у Српцу, фабрика 

биодизела „System ecologica“ Србац  у  

Ситнешима гдје се налази и велика депонија ауто 

гума, бензинске станице у Српцу, Црнаји, Разбоју 

Љевчанском,  Каоцима и Коровима, као и електро 

енергетско постројење „Електродистрибуције“ РЈ 

Србац и „Електропреноса“ у Српцу. Такође, значајну 

опасност од пожара представљају и занатско-

трговинске радње, као што је штампарија „Колор-

принт“ у Српцу, те трговинске радње које се налазе у 

пословном дијелу стамбених зграда у Српцу, а баве 

се складиштењем и продајом запаљивих материја 

(боја, лакова, пластике, гуме, текстила, дрвета, 

ламината,најлона, алкохола, папирнатих производа и 

слично).   

Објекти јавне намјене су објекти у којима се 

свакодневно окупља и борави велики број људи тако 

да би пожар у њима представљао опасност по људе, 

имовину и околину, те прузроковао прекид 

одређених критичних друштвених функција.  Има-

јући у виду навдено, повећану угроженост од пожара 

имају следећи објекти: 

 

- објекти јавне управе,  

- објекти пружања медицинске помоћи,  

- школски објекти, 

- дјечији вртић, 

- спортски објекти,  

- кино дворана, 

- мотели, банке, поштански објекти и сл. 

 

Стање заштите од пожара у индустријским и 

јавним објектима 

 

У кругу објеката предузећа, као и у објектима јавне 

намјене, углавном постоји унутрашња или спољашња 

хидрантска мрежа везана за сопствени извор 

снабдијевања водом или градски водовод. Међутим  

хидранти су често у лошем стању или уопште нису у 

функцији. Ово се посебно односи на предузећа или 

дијелове предузећа која су под стечајем, а у чијим се 

круговима у изнајмљеним просторима обавља 

дјелатност. Дјелатност се великим дијелом обавља у 

ненамјенским грађевинама  која су адаптирана и 

често потпуно неусловна без адекватне заштите од 

пожара. Исто представља опасност од ширења 

пожара на сусједне објекте-просторе. Неки објекти 

нису заштићени довољним бројем апарата за почетно 

гашење пожара, а већина објеката, посебно старијих 

немају изведену паник расвјету и системе за дојаву 

пожара.  Код оваквих објеката посебну опасност 

предстваљају дотрајале електричне инсталације које 

су нарочито подложне изазивању пожара. У 

наведеним објектима је често велика конценрација 

људи, опреме и производа тако да би евентуални 

пожар у оваквим установама имао критичне  

посљедице.Поред наведеног уочљиво је често 

непрописно складиштење запаљивих материја, 

неадекватан број излаза за евакуацију, кориштење 

клизних врата или се врата којасе не отварају према 

напољу, непостојање или нефункционисање система 

за узбуњивање, као и закрчење ватрогасних путева.  

 

Анализа ризика од пожара  у стамбеним објектима 

 

Опасност од пожара на стамбеним објектима је 

нарочито изражена у урбаном подручју општине 

Србац, са тежиштем на објектима више спратности за 

колективно становање. Наведене стамбене зграде се 
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највећим дијелом налазе у центру Српца, ламеларног 

су типа и спратности од П+1 до П+5, најчешће немају 

резервни евакуациони пут, а у старијим зградама 

нема функционалних хидраната нити ПП апарата. 

Посебно велику пожарну угроженост имају 

надограђени дијелови зграда у центру Српца-

мансарде, у улицама Моме Видовића,11.Новембра и 

Петра Кочића, које су највећим дијелом, током 

дораде и мјењања намјене, изграђене од висо-

козапаљивих материјала (дрво, иверица, стиропор, 

тегола и сл.)  што погодује настанку и ширењу 

пожара. Таквим поступцима су укинути раније 

изграђени пожарно-евакуациони путеви преласка са 

једне зграде на другу чиме је додатно угрожена 

безбједност грађана. Такође, један од разлога 

непровођења потребних противпожарних мјера у 

стамбеним објектима је и формирање заједница 

етажних власника до којих је дошло усљед 

приватизације станова. Иако је то у њиховој 

надлежности заједнице етажних власника нису  

нарочито  заинтересоване за издвајање потребних фи-

нансијских средстава средстава за одржавање, 

постављање и прегледе инсталација за заштиту од 

пожара (хидрантска мрежа, паник расвјета, елек-

троинсталације, противпожарни апарати, евакуаци-

они путеви итд.). На примјер, у случају пожара на 5. 

спрату зграде у улици Моме Видовића број 13, гдје 

су практично заступљени сви наведени недостаци, 

евентуални пожар би се врло брзо раширио на читав 

спрат без могућности ефикасног гашења истог. Узрок 

пожара могу бити неисправне инсталације, запаљење 

димњака, неодговорно руковање запаљивим мате-

ријама или намјерне људске акције.  Зависно од 

интезитета пожара, као и времену догађања самог 

инцидента (да ли се ради о дневном или ноћном 

времену), овакав пожар може изазвати критичне 

посљедице за здравље становништва, велике мате-

ријалне штете на имовини, издвајање значајних 

финансијских средстава за надокнаду штета и 

отклањање посљедица пожара. За рурални дио 

општине су карактеристични мањи стамбени објекти 

за индивидуално становање ниже спратности, до  П+ 

2, у склопу којег се често налазе и остали помоћни и 

привредни објекти у домаћинству. У односу на 

урбани дио, овдје је опасност од пожара знатно мања, 

али ипак изостајање адекватних мјера заштите при 

градњи објеката, нестручно изведене или дотрајале 

инсталације на старим објектима, као и неодговорно 

руковање са запаљивим материјама, могу довести до 

пожара у наведеним објектима, те угрожавања 

здравља људи, стоке, оштећења имовине и значајних 

материјалних штета.     

 

Грађевинско-пожарне карактеристике урбаног 

дијела општине 

  

Због различитог система градње те дислокације 

индустрије и становништва, а ради реалне процјене 

пожаарне опасности, урбано градско подручје је 

подјељено на 10 пожарних сектора ( П ) који су 

омеђени зеленим површинама и градским 

саобраћајницама који имају функцију ватробране 

препреке.  

П  1-  Подручје овог пожарног сектора налази се у 

сјеверном дијелу урбаног подручја Српца. Сектор је 

омеђен је са југа улицом Данка Митрова са запада 

Врбаском улицом, са истока Савском улицом и са 

сјевера ријеком Врбасом. У простору овог пожарног 

сектора налазе се слиједећи садржаји:  спортска 

дворана, бензинска станица, ветеринарска станица, РЈ 

Електродистрибуција Србац и  објекти 

индивидуалног становања. 

П 2- Подручје овог пожарног сектора налази се у 

југозападном дијелу урбаног подручја Српца. 

Пожарни сектор је омеђен улицама Данка Митрова, 

11 новембра, Сарајевском улицом и Видовданском 

улицом. У овом простору се поред објеката 

индивидуланог становања налазе и слиједећи 

важнији објекти: базен Посејдон, дјечији вртић, 

аутобуска станица, објекат Територијалне ватрогасне 

јединице и Водовода, објеката некадашњег 

комплекса Итриса као и бензинска станица. 

П  3-  Овај пожарни сектор карактерише само уже 

градско језгро и омеђено је са улицама и пјешачким 

стазама; улицом 11 новембра, пјешачким стазама 

Српских бораца и Тргом прве србачке лаке бригаде и 

улицом Моме Видовића. На овом простору се налазе: 

трговачки и занатски центри, О.Ш. Јован Јовановић 

Змај, као и објекти колективног становања, 

спратности П+5. 

П 4- Пожарни сектор је омеђен са слиједећим 

улицама: улицама Данка Митрова и Здравка Челара, 

те пјешачким стазама Српских бораца и Тргом прве 

србачке лаке бригаде. У простору овог пожарног 

сектора налазе се јавни, административни и културни 

објекти, ШЦ „Петар Кочић“, 

П  5-  Подручје се налази на сјеверном дијелу 

урбаног градског подручја. Пожарни сектор је омеђен 

улицама Саве Вујиновића Жуће и Савском улицом, а 

са сјевера пољопривредним површинама. 

Индивидуални објекти у овом сектору су густо 

распоређени поред саобраћајница. 

П 6-  Овај пожарни сектор захвата дио ужег градског 

језгра у којем се налази Општински суд као и објекти 

индивидуалног и колективног становања. Сектор се 

налази у границама улица Данка Митрова, Здравка 

Челара и Саве Вујиновића Жуће. 

П 7-  Подручје се налази на сјеверноисточном дијелу 

урбаног градског подручја.Сектор је омеђен улицама 

Мотајичког одреда, Саве Вујиновића Жуће и Здравка 

Челара, са сјевера пољопривредним површинама, а са 

истока падинама Мотајице. Индивидуални објекти у 

овом сектору су густо распоређени. 

П  8-  Сектор се налази у источном урбаном дијелу 

Српца. Са запада се граничи са пожарним сектором 

П4 и улицом Здравка Челара, са југа Љубовијском 
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улицом, са сјевера пожарним сектором П7 и улицом 

Мотајичког одреда. На истоку се пружа Мотајица. 

Овај пожарни сектор карактеришу објекти 

индивидуалног становања. 

П 9- Налази се у југозападном дијелу урбаног 

подручја. Улицама Здравка Челара,Моме Видовића и 

Љубовијском улицом је ограничен овај пожарни 

сектор у којемсе налазе јавни и пословни објекти, као 

и најважнији објекат Дом Здравља на Болничком 

брду. Поред наведених објеката налазе се и објекти 

индивидуалног становања распоређени уз 

саобраћајнице. 

П 10- Овај сектор представља индустријску зону 

Српца. У овом сектору се налазе два већа 

индустријска предузеће Стирокарт панели д.о.о. и 

Тексопром д.о.о. Границе сектора чине Сарајевска 

улица и улица Моме Видовића. Уз наведен улице 

изграђени су објекти за индивидуално стано-

вање.Предметни пожарни сектор представља 

сектор са највећом пожарном опасношћу. 

 

Стање и проходност саобраћајница   

 

Постојећа путна и улична мрежа саобраћајница 

омогућава добар приступ ватрогасним возилима до 

стамбених, привредних и јавних објеката на подручју 

општине. Саобраћајнице и њихова тренутна из-

грађеност су задовољавајуће, а само је једна улица у 

ужем градском језгру једносмјерна. Једна од битних 

карактеристика саобраћајница,  како локалних тако и 

градских, је да неке од њих имају нагиб и до 7  % ,  

што у зимским условима проузрокује озбиљне 

проблеме у саобраћају. Општина Србац је путно 

добро повезана са сусједним општинским центрима, 

што ствара добре претпоставке за пружање помоћи и 

интервенције у случају већих пожара и елементарних 

непогода. Главни недостаци саобраћајне мреже и 

прилаза објектима су: 

 

- недовољна ширина попречних профила, 

- неправилан распоред чворних мјеста, 

- недостатак директних приступа до објекта, 

- недостатак изграђених платформи за ватро-

гасна возила 

- блокирање прилазних саобраћајница објек-

тима за колективно становање ( непрописно 

паркирање   возила, бесправна и непланска 

изградња  и слично).   

 

Снабдјевање водом за потребе гашења  пожара 

 

За гашење пожара на подручју општине Србац 

предвиђено је да се користи вода из: 

 

- хидраната јавног водовода Србац, 

- хидраната интерних водовода предузећа, 

- са неуређених црпилишта уз путеве и 

мостове, 

- из прихватних водовода и акумулација. 

 

Како је већ раније и наведено водоводни систем 

Србац чине четири засебне цјелине и то : водовод 

Србац, водовод Лијевче поље, водовод Кобаш и 

водовод Срђевићи који је пуштен у функцију 2010. 

године. Водовод Србац и водовод Лијевче поље  се са 

водом снабдјевају из изворишта „ Пријебљези“, док 

преостала два имају своја изворишта.Радни притисци 

у мрежи у зависности од потрошње крећу се у 

распону од 3,8 до 7,5 бара. У случају максималне 

потрошње притисци падају на 3,1 до 5,7 бара. На 

секундарној мрежи притисци су у просјеку  20  %  

мањи, а на крајњим тачкама прве зоне снабдјевања ( 

190 m.n.v.) крећу се око 1,2 до 1,5 бара  зависно од 

удаљености од магистралног водовода. У другој зони 

снабдјевања притисци зависе од надморске висине и 

крећу се од 6 бара на нижим котама, до 1,5 бара на 

вишим котама. Одређен број сеоских насеља има 

појединачно рјешено снабдјевање пијаћом водом за 

домаћинства, односно, каптажом  неког од 

издашнијих локалних изворишта. Овакви водоводи 

су најчешће недовољног капацитета и тo posebno 

љети када је умањен доток воде. 

 

Хидрантска мрежа, коју чине надземни и подземни 

хидранти, својим највећим дијелом покрива градско 

језгро Српца, али није изведена на начин да покрива 

његово цјелокупно подручје, тако да постоје дијелови 

улица, објеката и града гдје је међусобна  удаљеност 

уличних хидраната већа од 80 или чак 150 метара.        

 

Као резервни водени потенцијали могу се користити: 

 

 црпилишта на ријекама, рјечицама  и 

потоцима, 

 базени свих категорија: Посејдон и Бардача, 

 акумулације воде свих категорија на 

територији општине: језеро Бардача. 

 

Анализа капацитета и карактеристике потребних 

прилагођавања   

 

Носилац противпожарне заштите становништва и 

имовине на подручју општине Србац је Тери-

торијална ватрогасна јединица Србац. Јединица 

располаже са оспособљеним људством и квалитетном 

техником за гашење пожара. Ова јединица се 

активира у свим случајевима појаве пожара на 

подручју општине, а садашњи капацитети 

омогућавају и пружање помоћи сусједним локалним 

заједницама . Велики недостатак у систему ППЗ је 

непостојање противпожарних јединица у већим 

производним предузећима, као и непостојање 

добровољних ватрогасних јединица. 

 

У том циљу у приватним и другим објектима 

неопходно је радити на бољем опремању средствима 
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противпожарне заштите и оспособљавању 

запослених радника за гашење пожара и употребу 

средстава за заштиту од пожара. 

Опремљеност ТВЈ  је знатно побољшана  тако да 

садашњи ниво омогућава ефикасно гашење 

отворених пожара и пожара у стамбеним и 

индустријским објектима.  

 

Будући да четинарске шуме на подручју општине 

Србац  не заузимају велике површине  ( 653,72  Ha 

или 1, 44  % )  те обзиром на постојање и стално 

ширење мреже шумских путева, као и потребног 

људства, средстава за гашење пожара и разрађених 

планова за поступање у случају пожара од стране 

ТВЈ, ШУ Србац и цивилне заштите , можемо рећи да 

је стање у овој области адекватно потребама. 

Прилагођавање је потребно у смислу набавке опреме 

за гашење пожара ( метларица, брентача, заштитиних 

одијела и слично), боље организације осматрачница и 

провођењу превентивних активности на заштити од 

пожара. У циљу побољшања ефикасности акција 

гашења пожара на стамбеним, индустријским и 

објектима јавне намјене, потребно је извршити 

велике промјене у превентивним мјерама како би се 

спријечиле појаве пожара и избјегло угрожавње 

становништва и велике материјалне штете.  У сфери 

процјена расположивих капацитета за одговор и 

опоравак су потребна одређена прилагођавања како 

за вријеме, тако  и послије инцидента. 

 

 

 

 

 

 

II  НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА      

     АКТИВНОСТИ 

 

Ред 

бр 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИ-

ЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

     

1. 

Oдржати сједницу 

општинског штаба за ванредне 

ситуације на којој  усвојити: 

а) план рада штаба за 

ванредне ситуације на 

спровођењу превентивних и 

оперативних мјера заштите и 

спасавања од шумских и 

других пожара у 2021. години, 

б) план оперативног 

спровођења Плана са 

плановима ангажовања и 

активног учествовања, као и 

ажурним прегледима свих 

субјеката од непосредног 

значаја за заштиту и 

спасавање на подручју 

општине,  

в) анализу стања 

опремљености и обучености 

субјеката од значаја за 

заштиту и спасавање од 

пожара, а све у циљу 

правовремене припреме за 

спровођење планираних 

задатака, 

г) анализу реализације уговора 

закључених са привредним 

друштвима, другим правним 

лицима те другим субјектима 

од значаја за спровођење 

оперативних задатака, 

д) финансијски план општине 

Начелник 

општине  

Чланови општинског 

штаба за ванредне 

ситуације 

15.3. 

 

 

План 

оперативног 

спровођења 

Плана и 

ажуриран 

преглед људских 

и материјално-

техничких 

капацитета 

доставити 

Подручном 

одјељењу ЦЗ до 

15.03.2021.годи-

не 

 

Одсјек за 

цивилну 

заштиту и 

противпожарну 

заштиту -  

Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ 

 

Републичка 

управа ЦЗ- 

РУЦЗ 

 

Територијална 

ватрогасна 

јединица -ТВЈ 

 

Полицијска 

станица  - ПС  
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за спровођење задатака из 

области Цивилне заштите  

 

 

Шумска управа -

ШУ 

    

2. 

Одржати радне састанке са 

привредним 

друштвима,другим правним 

лицима,и повјереницима ЦЗ 

како би се извршиле припреме 

и побољшала међусобна 

координација у спровођењу 

мјера заштите од пожара. 

Начелник 

општине 

 

-Одсјек за ЦЗ и ППЗ 

-Предузећа и друга 

правна лица од значаја 

за спровођење мјера 

заштите и спасавања од 

шумских и других 

пожара  

-Орг.јединице 

општинске управе 

-Удружења грађана 

 -Повјереници заштите 

и спасавања 

30.4.  

   3. Упознати удружења за 

заштиту природе, еколошка 

удружења,планинарска 

друштва, омладинске и друге 

невладине организације са 

овим планом и Планом 

оперативног спровођења 

Плана, њиховим циљевима и 

задацима и осмислити начин 

њиховог ангажовања на 

конкретним задацима.  

Одсјек за ЦЗ 

и ППЗ 

 

Удружења и организа-

ције наведене у задатку 

 

30.4. 

 

 

 

   4. Реализовати информативно - 

пропагандне активности у 

циљу упознавања 

становништва са 

опасностима од пожара, 

посљедицама које 

изазивају.Том приликом 

промовисати број за хитне 

службе Центар 121- 121  и   

ТВЈ Србац -123. 

 

 

Одсјек за ЦЗ 

и ППЗ 

-Медији  

-Школе 

-Заједнице етажних  

власника 

-Савјети мјесних 

заједница 

-ШУ Србац 

-ТВЈ 

31.3.  

 

III       СПРОВОЂЕЊЕ  МЈЕРА   ПРЕВЕНТИВНОГ   ДЈЕЛОВАЊА 

 

Ред

ни 

бро

ј 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИ-

ЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

5. Израдити и ажурирати 

планове заштите и спасавања 

од шумских и других пожара 

при чему дефинисати 

капацитете и разрадити 

поступке за одржавање 

виталних система. 

  

-ТВЈ  

-ШУ Србац 

-ПС Србац 

-Предузећа и 

друга правна 

лица од значаја 

за спровођење 

мјера заштите и 

спасавања од 

пожара која су 

обухваћена 

овим Планом 

-Орг.јединице 

Одсјек за ЦЗ и ППЗ 31.03. Примјерак 

годишњег Плана 

заштите од 

пожара у 

електронској 

форми који 

израђује ЈПШ 

“Шуме 

Републике 

Српске“ ШУ 

Србац доставити 

органу за ЦЗ и 

ППЗ на чијем 
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Општинске 

управе Србац 

 

подручју се 

управа налази. 

Један примјерак 

доставити путем 

подручних 

одјељења 

цивилне заштите 

Републичкој 

управи ЦЗ 

6. Разрадити  План 

евакуације,услове за 

проглашење евакуације,мјесто 

и начин збрињавања људи и 

материјалних добара, 

укључујући евакуацију и 

смјештај најважније 

документације и архива 

уколико већ другим планом 

није регулисано. 

Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ 

 

-Орг.јединице 

општинске управе  

-ОО Црвеног крста 

Србац 

-ЈУ Центар за 

социјални рад Србац 

-ЈУ Дом здравља 

Србац 

-ПС Србац 

-ТВЈ 

31.03.  

7. Успоставити ефикасан систем 

осматрања, обавјештавања и 

узбуњивања на подручјима 

повећаног ризика од пожара. 

Преко савјета мјесних 

заједница обратити пажњу на 

упозоравање и обавјештавање 

грађана који нису у 

могућности да прате редовне 

системе комуникације ( 

слијепи, глуви, неписмени...) 

-Шумска 

управа Србац 

-Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ 

 

-ТВЈ Србац 

-Привредна друштва 

-Повјереници 

заштите и спасавања 

-Ловачка удружења 

-Планинарска 

друштва 

-Републичка управа 

ЦЗ 

-Медији 

-Савјети МЗ 

Стални 

Задатак 

 

8. Стално пратити стање 

водоопскрбних капацитета 

(извора,бунара, ријечних 

токова и других водозахвата) и 

формирати базу података за 

територију општине Србац 

Одјељење за 

привреду, 

пољопривреду 

и друштвене 

дјелатности 

 

-ТВЈ Србац 

-Одсјек за ЦЗ и ППЗ 

-ШУ Србац 

-Одј. за инспекцијске 

послове 

Стални 

Задатак 

 

9. Формирати, по потреби 

понуњавати, и оспособљавати 

јединица цивилне заштите и 

тимова за гашење пожара, 

јединица цивилне заштите 

опште намјене,те повјереника 

и мјесних штабова  за 

ванредне ситуације. 

-Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ 

 

-ТВЈ Србац 

-Припадници јед. за 

гашење пожара 

-Повјереници 

заштите и спасавања 

 

Стални  

задатак 

Списак тимова и 

опреме, као и 

План 

ангажовања 

доставити 

надлежном 

ватрогасном 

старјешини 

најкасније до          

01.04. 2021. 

године. 

10.  У руралним дијеловима 

општине који су од 

сједишта ТВЈ  удаљени више 

од 10 километара од мјесног 

-ШУ Србац 

-ТВЈ Србац 

-Припадници јед.за 

гашење пожара 

-Одсјек за ЦЗ и ППЗ 

-Савјети мјесних 

Стални 

задатак 
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становништва формирати 

тимове од 

најмање 5-10 људи за гашење 

пожара.Тимове индивидуално 

и колективно обучити за 

интервенције гашења пожара 

и оспособити за садејство са 

другим субјектима, а посебно 

са ватрогасним 

јединицама,односно 

руководиоцима акција гашења 

пожара. 

заједница 

-Повјереници  

заштите и спасавања 

 

11. Прописати потребне 

агротехничке мјере  и мјере 

одржавања и уређења 

пољопривредног земљишта 

које се односе на заштиту од 

пожара,а у складу са чланом 

26.Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени 

гласник РС“,број 93/06)  

Одј.за 

привреду, 

пољопривреду 

и друштвене 

дјелатности 

 

-ТВЈ 

-Повјереници 

заштите и спасавања 

-Савјети мјесних 

заједница 

15.3.  

12. Систематски радити на изради 

нових и одржавању 

постојећих шумских 

комуникација, 

противпожарних просјека и 

осматрачница и о томе 

благовремено обавјештавати 

органе општинске управе, 

приликом чега посебну пажњу 

обратити на подручја са 

вишим степеном ризика од 

пожара. 

ШУ Србац Орг. једнице општин-

ске управе  

Стални 

задатак 

 

13. Планирати и организовати 

чишћење и одржавање 

траса испод енергетских 

водова те обављати неопходну 

контролу извршених радова. 

- РЈ„Електро-

дистрибуција“  

Србац 

-ТВЈ 

-ШУ Србац 

-Одсјек за ЦЗ и ППЗ 

 

31.03.  

   

14. 

Предузети додатне мјере на 

уређењу одлагалишта 

отпада, односно друге мјере за 

санацију неконтролисаних 

одлагалишта, посебно у 

подручјима и периодима 

повећане опасности од 

пожара. 

-Одј.за 

урбанизам и 

стамбено-

комуналне 

дјелатности, 

-Одјељење за 

инспекцијске 

послове 

-Правна и физичка 

лица у чијем су 

власништву парцеле 

на којима се налазе 

одлагалишта  

 

01.04.  

   

15. 

Прије почетка пожарне сезоне 

сачинити спискове 

људи, возила и друге опреме 

који ће се, у случају пожара 

већих размјера, упутити на 

подручје другог 

града/општине. 

-ТВЈ Србац  

-Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ 

 

Установе и 

предузећа 

обухваћене одлуком 

начелника општине 

 

15.03. Одлуку о 

употреби 

навеених снага и 

средстава доноси 

начелник 

општине . 

   

16. 

На основу досадашњих 

искустава утврдити оптималан 

број потребне механизације и 

радне снаге за реализацију 

задатака утврђених овим 

-ТВЈ Србац,  

-ШУ Србац, 

-Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ 

 

Установе и 

предузећа у чијем је 

власништву потребна 

механизација 

01.05.  
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планом, те у том смислу 

извршити набавку недостајуће 

механизације, односно 

закључити 

уговоре са предузећима која 

имају потребну механизацију  

   

17. 

Припаднике јединица цивилне 

заштите за заштиту и 

спасавање од пожара 

осигурати од посљедица 

несрећног случаја, 

обезбиједити им новчану 

накнаду за вријеме 

ангажовања, додатно 

оспособити и опремити 

адекватном опремом за 

гашење пожара отвореног 

простора, као и средствима 

везе.  

Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ 

 

-ТВЈ Србац, 

-Одјељење за 

финансије 

-РУЦЗ 

15.03.  

  

18. 

У најсложенијим ситуацијама, 

када су директно 

угрожена насеља и животи 

грађана, планирати 

ангажовање тимова за 

деминирање  РУЦЗ 

Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ 

 

-Подручно одјељење 

ЦЗ Бања Лука 

-Деминерски А тим  

РУЦЗ 

По потреби  

  

19. 

Извршити отклањање 

техничких и других недоста 

така на возилима и опреми 

потребној за извођење заштите 

и спасавања од пожара. 

-ТВЈ Србац 

-ШУ Србац 

-Привредна и 

друга правна 

лица  

-Одсјек за ЦЗ и ППЗ, 

-РУЦЗ 

15.03.  

  

20. 

Извршити опремање 

ватрогасних јединица сред- 

ствима прикупљеним у складу 

са одредбама члана 81. Закона 

о заштити од пожара 

(“Службени гласник 

Републике Српске”, број 

71/12). 

-ТВЈ Србац,  

-Ватрогасни 

савез 

Републике 

Српске 

 

-Одјељење за фина-

нсије 

-Инспекторат за 

експлозивне материје 

и послове заштите од 

пожара МУП-а РС 

 

15.03.  

   

21. 

Благовремено,путем домова 

здравља и апотека, 

обезбиједити довољне 

количине потребних лијекова 

и медицинских средстава за 

угрожено становништво у 

случају  евентуалне  

угрожености од пожара   

 

 

-ЈЗУ Дом 

здравља Србац 

-Министарство 

здравља и социјалне 

заштите 

-Апотеке на подручју 

општине Србац.  

01.06. 

и  према 

потреби 

ЈЗУ Дом здравља 

Србац има 

обавезу да 

редовно 

извјештава 

Министарство 

здравља и 

соц.заштите о 

снабдјевености 

неопходним 

лијековима и 

мед.средствима  

те предузме 

мјере за набавку  

истих. 

  

22. 

Редовно спроводити обуку 

запослених и реализовати  

вјежбе  хитног одговора  на 

почетни пожар. 

-ТВЈ Србац 

-ШУ Србац 

-Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ 

Запослени у 

установама и 

предузећима  

Стални 

задатак 

 

  Предузети потребне мјере на -ШУ Србац,  Министарство Стални  
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23. свим нивоима (зако- 

нодавство, мониторинг, 

тужилаштво, полиција), како 

би се повећао проценат 

откривања лица која су 

непажњом, немаром или 

намјером узроковала пожар, 

како би била процесуирана и 

санкционисана у складу са 

важећим законима.  У 

случају утврђивања 

одговорности, санкција треба 

да обухвати и надокнаду 

причињене штете, као и 

трошкове интервенције 

гашења. 

-Полицијска 

станица Србац 

 

унутрашњих послова 

Републике Српске 

задатак 

   

24. 

Најмање два пута у току 

године,у сезони 

пољопривредних радова у 

прољеће и јесен,  спровести 

акцију контролисаног паљења 

пољопривредног и другог 

отпада „Не гори само коров“. 

Акције би истовремено имале 

едукативни карактер. 

-Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ 

 

-ТВЈ Србац, 

-ШУ Србац ,  

-ПС Србац,  

-Медији  

-Школе 

-Становништво  

април и 

октобар 

 

 

 

IV      СПРОВОЂЕЊЕ  МЈЕРА  ОДГОВОРА   

 

 

Ред 

бр 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИ-

ЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

   

26. 

У случају 

повећане/непосредне 

опасности од већих пожара и 

њихових посљедица рад и 

дежурство ускладити са 

степеном опасности од пожара 

и метеоролошком ситуацијом. 

Рад  координирати са 

надлежним општинским 

органима и службама, 

органима и службама 

сусједних градова/општина и 

републичким органима 

Начелник 

општине 

(Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације ако 

је формиран) 

 

-Орг.јединице 

општинске управе 

-ТВЈ 

-ШУ Србац 

-ПС Србац 

-Сусједне општине 

Републичка управа 

ЦЗ 

Влада Републике 

Српске 

По потре-

би 
 

   

27. 

Припрема и доношење 

наредби за поступање по 

плану приправности,а на 

основу процјене угрожености 

од пожара 

Начелник 

општине(к-

дант штаба за 

ванредне 

ситуације) 

-Одсјек за ЦЗ и ППЗ 

-ТВЈ 

-ШУ Србац 

-Субјекти који имају 

обавезу у складу са 

планом 

приправности 

Према 

плану 

приправн-

ости 

 

   

28. 

Информисање грађана о стању 

на терену и предузетим 

мјерама, те давање упустава 

грађанима за даље поступање 

Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ  

(Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације ако 

-Медији 

-Мјесни кризни 

штабови  

-Повјереници ЦЗ 

У току 

елемента-

рне 

непогоде 
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је формиран) 

   

29. 

Обезбјеђење непрекидног 

функционисања веза  

-Предузећа 

која се баве 

пружањем 

телекомуникац

ионих услуга 

-Одсјек за ЦЗ и 

ППЗ  

ПС Србац 

ТВЈ Србац 

РУЦЗ 

Стални 

задатак 

 

   

30. 

Обезбјеђење континуираног 

снабдјевања електричном 

енергијом 

РЈ 

„Електродистр

ибуција“Србац 

-

ЈП„Електрокрајина“

Бања Лука 

  

Стални 

задатак 

 

   

31. 

Обезбјеђење водоснабдјевања КП „Водовод“ 

Србац 

-ТВЈ 

-Предузећа у чијем 

су власништву 

возила за доставу 

воде 

Стални 

задатак 

У случају 

прекида 

редовног 

водоснабдјевања 

за доставу воде 

становништву 

користити 

цистерне 

   

32. 

Активирање општинског 

штаба за ванредне ситуације 

Начелник 

општине 

Чланови општинског 

штаба за ванредне 

ситуације  

Према 

процјени 

ситуације 

 

   

33. 

Активирање оперативно-

комуникативног центра 

Начелник 

општине 

Чланови општинског 

штаба за ванредне 

ситуације  

Према 

процјени 

ситуације 

 

   

34. 

Проглашење ванредне 

ситуације на подручју 

општине 

Начелник 

општине 

Чланови општинског 

штаба за ванредне 

ситуације  

Према 

процјени 

ситуације 

Ванредна 

ситуација се 

проглашава када 

насталој 

опасности не 

могу адекватно 

одговорити  

службе чија је то 

редовна 

дјелатност и 

субјекти са 

којима је 

потписан уговор 

35. Издавање наредбе о 

евакуацији, организација 

евакуације и збрињавање 

угроженог 

становништва,животиња и 

материјалних добара 

Начелник 

општине 

-Чланови 

општинског штаба за 

ванредне ситуације  

-Органи МЗ ( мјесни 

кризни штабови) 

-Предузећа и 

установе које имају 

смјештајне и 

транспортне 

капацитете 

-НВО 

-Влада РС преко 

РУЦЗ  

Према 

процјени 

ситуације 

 

36. Обезбиједити  пакете 

основних  прехрамбених и 

Општински 

штаб за 

-Министарство 

трговине и туризма 

01.05. 

и према 
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хигијенских  производа  који 

би се достављали угроженом 

становништву  на  најбржи 

могући начин. 

ванередне 

ситуације 

-Црвени крст 

Републике Српске 

-Републичка управа 

цивилне заштите  

потреби 

    

37. 

Пружање медицинске помоћи 

и евакуација поврјеђених, 

болесних  и угрожених те  

достављање лијекова,хране и 

пакета хигијене лицима која се 

налазе на неприступачним 

теренима 

ЈУ Дом 

здравља 

Србац,  

Медицинске 

установе  

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

 

-ТВЈ 

-ШУ  Србац 

-ОО  Црвеног крста 

Србац 

-ЈУ Центар за 

социјални рад Србац 

-Влада РС  преко  

РУЦЗ 

Према 

процјени 

ситуације 

 

38. Ангажовање волонтера на 

пружању помоћи угроженом 

становништву 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

ОО Црвеног 

крста,НВО,удружења 

грађана,спортске 

организације и 

удружења 

 

Према 

процјени  

ситуације 

 

39. Доношење наредбе о 

мобилизацији и мобилизација 

расположивих људских и 

материјално - техничких 

капацитета општине 

Начелник 

општине 

-Општински штаба 

за ванредне 

ситуације 

-Сви субјекти који 

учествују у заштити 

и спасавању  

У складу са 

планом 

мобилизаци

је 

 

40. Организација узбуњивања и 

провођење сљедећих мјера 

заштите и спасавања:  

-стално спровођење мјера 

заштите становништва, 

околине,стамбених и 

привредних објеката, виталних 

инфраструктурних објеката,  

-ангажовање оперативних 

јединица за заштиту и 

спасавање 

- предузимање оперативних 

мјера у циљу смањења 

штетног дејства пожара 

-непрекидно и правовремено 

обавјештавање становништва 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

-ТВЈ Србац 

-ШУ Србац 

-Медији 

-Повјереници за 

заштиту и спасавање 

-Мјесни кризни 

штабови (савјети 

МЗ) 

-ПС Србац 

 

Према 

процјени 

ситуације 

Узбуњивање 

наређује 

начелник 

општине 

   

41. 

Уколико су капацитети 

локалне заједнице у заштити и 

спасавању од пожара 

исцрпљени ,  упутити захтјева 

за помоћ другим локалним 

заједницама или Влади РС  

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

-Сусједне  локалне 

заједнице 

-Влада РС преко 

РУЦЗ 

По потреби  

   

42. 

Организација прихвата 

оперативних снага и средстава 

међународне помоћи 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

Републички штаб за 

ванредне 

ситуације,Влада РС 

Према 

процјени 

ситуације 

 

   

43. 

Организација 

пријема,смјештаја и 

расподјеле међународне и 

сваке друге помоћи 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

ОО Црвеног крста, 

ЈУ Центар за 

социјални рад,  

Влада РС, Подручно 

одјељење ЦЗ Бања 

Лука 

У складу са 

процеду-

рама 

пријема 

помоћи 
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44. 

Прикупљање  редовних и 

варедних извјештаја о 

ситуацији на терену,мјерама 

које се 

предузимају,ангажованим 

снагама,приједлогом мјера за 

унапређење система заштите и 

спасавања 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

Повјереници ЦЗ у 

мјесним и стамбеним 

заједницама, 

предузећа, ТВЈ, ПС 

Србац и друга лица 

ангажована у 

заштити и спасавању 

 

У току 

елемента-

рне 

непогоде 

 

   

45. 

Достављање  редовних и 

варедних извјештаја о 

ситуацији на терену,мјерама 

које се 

предузимају,ангажованим 

снагама,приједлогом мјера за 

унапређење система заштите и 

спасавања,и отклањања или 

ублажавања последица од 

пожара 

 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

-РУЦЗ 

-Влада РС 

У току 

елемента-

рне 

непогоде 

 

 

V       СПРОВОЂЕЊЕ  МЈЕРА ОПОРАВКА 

 

Ред

ни 

бро

ј 

 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ  

 

 

ИЗВРШИ-

ЛАЦ 

 

УЧЕСНИК 

 

РОК 

 

НАПОМЕНА 

  

46. 

Санирање последица штете од 

пожара у што краћем року у 

зависности од величине штете 

и расположивих финансијских 

средстава, а приоритетно 

предузимати следеће мјере: 

-асанација терена на 

опожареном  подручју 

-спровођење здравствених и 

хигијенско-епидемиолошких 

мјера 

 -успостављање основних 

услуга (снабдјевање 

водом,електричном енергијом, 

комуналне услуге, 

телекомуникационе услуге)  

-отклањање штете на 

стамбеним, индустријским 

,привредним и 

инфраструктурним објектима;  

-помоћ правним и физичким 

лицима којима је причињена 

штета; 

-друге мјере које утврди 

општински штаб за кризне 

ситуације или надлежни орган 

у складу са Законом. 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

-Предузећа која се 

ангажују на 

отклањању 

посљедица пожара  

-Повјереници 

заштите и спасавања 

-Савјети МЗ 

-Влада РС 

-РУЦЗ 

-Друга лица 

ангажована у 

отклањању 

последица од пожара 

Према 

процјени 

ситуације 

 

  

47. 

Процјена штете настале усљед 

настанка пожара 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

-Орг.јединице 

општинске управе 

-Повјереници 

заштите и спасавања 

-Становништво, 

Према 

процјени 

ситуације 

 



20.05.2021.                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 5                               22  

 

 

 

 

предузећа и установе 

захваћене пожаром  

  

48. 

Достављање  извјештаја о 

ситуацији на терену,мјерама 

које се предузимају на 

отклањању последица од 

пожара,ангажованим снагама 

са приједлогом мјера за 

унапређење система заштите и 

спасавања,те за отклањање 

или ублажавање последица од 

пожара 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

-РУЦЗ 

-Влада РС 

Након 

елемента-

рне 

непогоде 

 

 

VI   ИЗВЈЕШТАВАЊЕ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  

ЗАДАТАКА  ИЗ  ПЛАНА 

 

49.  Извршиоци задатака утврђени овим планом 

дужни су о реализацији задатака из њихове  

надлежности благовремено писмено извјештавати 

начелника општине према роковима који су утврђени 

истим.  

 

50.   Извјештај о реализацији овог плана потребно је 

доставити  Начелнику општине  најкасније до  15. 

децембра 2021. године . 

 

VII      ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

51.  Извршиоци задатака утврђени овим планом 

дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати 

и друге задатке из домена заштите и спасавања од  

 

пожара кроз све  фазе: превентива, одговор и 

опоравак, а који ће за резултат имати спречавање 

настанка или ублажавање посљедица елементарне 

непогоде изазване пожаром, те обезбиједити 

финансијска средства потребна за њихову 

реализацију. 

 

Број:  02-81-7/21 

Датум : 15.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 72. став 2. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 

114/17), члана 47. тачка 1. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

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

15/16) и члана 63. и 91. Статута општине Србац 

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

8/17) Начелник општине Србац објављује 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

о стању дуга и гаранцијама општине Србац на дан 

31.12.2020. године 

 

1. Стање дуга општине Србац на дан 31.12.2020. 

године укупно износи 9.770.473 КМ, а односи се 

на следеће обавезе: 

 

1) дугорочни робни кредит Краљевине Белгије за 

Пројекат изградње система водоснабсјевања на 

подручју општине (Н.Вес, Кобаш, Корови) у 

вриједности од 176.000 KM, реализован 2003. године, 

грејс период до 20.12.2011. године, камата 0%, 

период отплате 20 година (до 20.12.2030. године), 

плаћа се по годишњим ануитететима од  8.800 КМ, 

отплаћени износ 88.001 КМ, остатак дуга 87.999 КМ; 

 

2) дугорочни кредит код Addiko Bank у износу од 

6.000.000 KM (са каматом 9.587.026 КМ). Ова 

кредитна средства су искориштена за следеће 

намјене: 

 

- измирење обавеза према извођачима радова на 

изградњи локалних путева из 2004. године (2.131.783 

КМ), 

- измирење обавеза према банкама за раније узете 

кредите (1.175.804 КМ), 

- рјешавање судских спорова (682.000 КМ), 

- реализацију инвестиционих пројеката у 2006. 

години (2.010.413 КМ); 

 

Отплата главнице кредита почела 01.07.2007. године, 

камата 3,75% плус 6-мјесечни еурибор, мјесечни 

ануитет 45.164 KM, период отплате 20 година (до 

01.06.2027. године), отплаћени износ 5.836.541 КМ, 

остатак дуга 3.750.485 КМ; 

 

3) дугорочни кредит код Министарства финансија у 

износу од 1.700.000 Еура (повучена средства 

1.694.554 Еура, тј. 3.314.259 КМ) на име реализације 

Пројекта „Изградња система водоснабдијевања 

општине Србац“, грејс период до 31.08.2014. године, 

каматна стопа 0%, маржа 1,21087105% (укупно 

596.586 КМ), период отплате 12,5 година (до 

31.08.2022. године), отплата главнице се врши у 16 
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једнаких полугодишњих ануитета (по 207.141 КМ), а 

маржа се плаћа квартално. Отплаћено је 3.287.325 

КМ, остатак дуга 623.520 КМ; 

 

4) дугорочни кредит код Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде за 

изградњу водоводне мреже у Г. и Д. Лепеници, у 

износу од 285.000 КМ (са каматом 317.587 КМ), грејс 

период је 1 година, отплата главнице је почела 

10.01.2013. године, по полугодишњим ануитетима од 

30.904 КМ, рок отплате кредита је 6 година (до 

10.07.2017. године),  каматна стопа је 3%, отплаћени 

износ 104.321 КМ, остатак дуга 213.266 КМ; 

 

5) дугорочно задужење по основу 3. емисије 

обвезница код Инвестиционо развојне банке РС у 

износу од 3.500.000 КМ (са каматом 5.343.703 КМ). 

Ова кредитна средства су искориштена за затварање 

обавеза по: првој и другој емисији обвезница, 

кредиту у Новој банци и измирење обавеза према 

Пореској управи по основу доприноса на лична 

примања. Грејс период од 18.03.2018. до 19.12.2021. 

год., када се плаћа само камата (6%) по кварталним 

ануитетима од 48.125 КМ, а отплата почиње 

19.03.2022. и траје до 19.12.2031. год. (рок отплате 9 

година) по кварталним ануитетима од 114.343 КМ, 

отплаћени износ 577.500 КМ, остатак дуга 4.766.203 

КМ; 

 

6) краткорочно задужење по основу револвинг 

кредита код Комерцијалне банке у износу од 350.000 

КМ (са каматом 364.000 КМ). Ова кредитна средства 

су искориштена за привремено финансирање 

дефицита произашлог из готовинског тока и 

финансирања пренесених обавеза у мјесецима када 

реализовани приливи нису били довољни за 

планирану отплату мјесечних рата по споразумима и 

репрограмима. Рок отплате је до 14.08.2021. године и 

врши се сукцесивно, каматна стопа је фиксна и 

износи 4,40% на годишњем нивоу. Отплаћени износ 

35.000 КМ, остатак дуга 329.000 КМ. 

 

2. Општина Србац је гарант по следећим кредитима: 

 

1) за ЈП „ДЕ-ПОТ“ Бањалука, корисник гаранције 

Министарство финансија Бањалука, период задужења 

2016.-2028. године, задужење по гаранцији 56.328 

КМ, остатак дуга 37.416 КМ (ови износи су 

сразмјерни проценту од 1,92% учешћа општине 

Србац у оснивачком капиталу ЈП „ДЕ-ПОТ“ 

Бањалука. Укупно задужење ЈП „ДЕ-ПОТ“ Бањалука 

износи 2.933.745 КМ и укупан остатак дуга је 

2.078.177 КМ); 

 

2) за КП „Водовод“ АД Србац, корисник гаранције 

ИРБ РС, период задужења 2018.-2030. године, 

задужење по гаранцији 1.241.950 КМ; 

 

3) за ЈУ „Центар за културу и спорт“ Србац, корисник 

гаранције "Нова банка" ад Бијељина, период 

задужења 2018.-2023. године, задужење по гаранцији 

60.000 КМ, остатак дуга 32.611 КМ; 

 

4) за КП „Комуналац“ АД Србац, емисија обвезница, 

период задужења 2019.-2030. године, задужење по 

гаранцији 410.000 КМ, остатак дуга 381.781 КМ. 

 

3. Овај Извјештај објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и у „Службеном 

гласнику општине Србац“. 

 

Број: 02–401–15/21 

Датум: 20.04.2021. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“,бр. 97/16 и 36/19 ) и чл. 63. и 91. Статута 

општине Србац ( „Службени гласник општине 

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

д о н о с и    

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЈЕНИ  И  ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА О  

РАСПОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ  СРЕДСТАВА  ЗА 

ПОМОЋ  У  ЛИЈЕЧЕЊУ ДЈЕЦЕ  ОБОЉЕЛЕ  ОД  

ДИЈАБЕТЕСА 

Члан 1. 

У Правилнику  о расподјели новчаних средстава за 

помоћ у лијечењу дјеце  обољеле од дијабетеса 

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

члану 3. додаје се став 3. који гласи: 

 

„ Право на новчана средства из става 1. овог члана 

може се признати за дијете и након пунољетства  

уколико се дијете налази на редовном школовању а 

најдаље до навршене 26.године живота у смислу 

одредби Породичног закона Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

54/02,41/08 и 63/14 )“.  

 

Члан 2. 

У члану 4. у ставу 1. додаје се нова алинеја која гласи: 

 „ доказ да је дијете на редовном школовању (за 

пунољетну дјецу до 26 година живота)“. 

Члан  3. 

Досадашњи образац Захтјева за помоћ у лијечењу 

дјетета обољелог од дијабетеса замјењује се новим 



20.05.2021.                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 5                               24  

 

 

 

 

обрасцем захтјева који је саставни дио овог 

правилника. 

Члан 4. 

 

Овај правилник ступа на снагу са даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 02-022-103/21  

Датум: 22.04.2021.година 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

___________________________________________________                                

               Име  ( име родитеља)  презиме 

 

ЈМБ _______________________________________________ 

___________________________________________________ 

                   Адреса  становања 

___________________________________________________ 

                    Мјесто становања 

___________________________________________________ 

                    Контакт телефон 

 

ОПШТИНА   СРБАЦ 

НАЧЕЛНИКУ  ОПШТИНЕ 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Захтјев за помоћ у лијечењу  дјетета 

обољелог од дијабетеса 

 

У складу са Правилником  о расподјели новчаних средстава 

за помоћ у лијечењу  дјеце  обољеле од дијабетеса обраћам 

се са захтјевом да ми одобрите новчана средства за набавку 

медицинских средстава неопходних за лијечење сина/ћерке 

___________________________________________  рођен-а   

______________________ године  као дјетету које болује од  

дијабетеса типа 1. 

 

       Уз захтјев прилажем: 

- медицинску  документацију  којом се потврђује  

обољење  дјетета, 

- извод из матичне књиге рођених за дијете, 

- изјаву  о заједничком породичном домаћинству, 

- увјерење о пребивалишту , 

-фотокопију  текућег рачуна, 

-доказ да је дијете на редовном школовању (за 

пунољетну дјецу до 26 година живота). 

 

У Српцу,______________________                                                    

 

                                                                                                               

Подносилац  захтјева       

______________________________________________ 
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На основу члана 70. и члана 90. Закона о јавним 

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске« 

бр. 97/16, 36/19),  члана 12. Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

Србац» број: 3/15, 8/16), члана 63. и члана 91. Статута 

општине Србац («Службени гласник општине Србац« 

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

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о испоруци робе - резервних 

дијелова за одржавање материјално техничких 

средстава  Територијалне ватрогасне јединице 

Србац за период до 31.12.2021. године,  понуђачу – 

Друштву за промет, трговину и услуге„ ДУЛЕ – 

КОМЕРЦ „ експорт-импорт д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - Друштва за 

промет, трговину и услуге „ДУЛЕ – КОМЕРЦ „ 

експорт-импорт д.о.о. Србац, за  испоруке робе - 

резервних дијелова за одржавање материјално 

техничких средстава Територијалне ватрогасне 

јединице Србац за период до 31.12.2021. године, у   

износу од  1.499,50 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно у укупном износу од 1.754,415 КМ у 

који износ је урачунат ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – 

Испоручилац робе, протоколисан је у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 43/21 и 

проведен је у складу са Законом о  јавним набавкама 

и Правилником о поступку директног споразума 

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

8/16).  

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској  страници општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

Поступак јавне набавке  робе – набавка резервних 

дијелова за одржавање  материјално техничких 

средстава Територијалне ватрогасне јединице Србац 

за период до 31.12.2021. године  покренут је  Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-43/21 од 24.03.2021. 

године а на приједлог Територијалне ватрогасне 

јединице Србац. 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац за период до 31.12.2021. године 

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

број: 86). 

Процјењена вриједност набаваке ( без ПДВ-а ) износи 

1.500,00  КМ . 

 

Након испитивања стања на тржишту предметне 

робе, општина Србац као уговорни орган ( по 

приједлогу Територијалне ватрогасне јединице) 

затражила је коначну  понуду за испоруке  предметне 
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робе  (Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-43-

1/21 од 25.03.2021. године) од Привредног друштва  

„ДУЛЕ КОМЕРЦ„ д.о.о. Србац. 

До крајњег рока за пријем понуда (02.04.2021. године 

до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је једна понуда и то понуда Друштва за 

промет, трговину и услуге „ДУЛЕ – КОМЕРЦ„ 

експорт-импорт д.о.о. Србац. 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Територијалне 

ватрогасне јединице општине Србац као  организа-

ционе јединице надлежне/задужене  за предметну 

набавку, утврђено је да достављена понуда има 

следеће елементе: 

 

1. Друштво за промет, трговину и услуге 

„ДУЛЕ – КОМЕРЦ„ експорт-импорт д.о.о. 

Србац (понуда бр. 12-Т/2021 достављена 

дана 01.04.2021. године у 8,30 часова)  

Цијена: 1.499,50 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 1.754,415 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-43-1/21 од 

25.03.2021. године те је иста технички задово-

љавајућа. 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Обзиром да је достављена понуда понуђача  Друштва 

за промет, трговину и услуге „ДУЛЕ – КОМЕРЦ„ 

експорт-импорт д.о.о. Србац технички задовоља-

вајућа, да је  једина понуда достављена у предметном 

поступку и да вриједност исте не прелази износ 

процјењене вриједности набавке,  настојећи обез-

бједити  адекватну размјену вриједности за новац, све 

у складу са одредбама Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

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

Територијалне ватрогасне јединице  општине Србац  

о анализи понуде са препоруком за закључивање 

Уговора , одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-43-2/21 

Датум: 12.04. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 70. и члана 90. Закона о јавним 

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи (« Службени гласник Републике Српске « 

бр. 97/16, 36/19),   члана 12. Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

Србац» број: 3/15, 8/16), члана 63. и члана 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 „Текућег 

одржавања материјално техничких средстава и 

опреме – возила Територијалне ватрогасне 

јединице Србац за период до 31.12.2021. године„ 

понуђачу – Друштву за производњу, услужну 

дјелатност, унутрашњу и спољну трговину „ВС – 

ТРЕЈД„ д.о.о. Србац   

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача Друштва за 

производњу, услужну дјелатност, унутрашњу и 

спољну трговину „ВС – ТРЕЈД„ д.о.о. Србац  за  

обављање услуга „Текућег одржавања материјално 

техничких средстава и опреме – возила 

Територијалне ватрогасне јединице Србац за период 

до 31.12.2021. године „, у   износу од  5.850,00 КМ , у 

који износ није  урачунат ПДВ односно у укупном 

износу од  6.844,50 КМ, у који износ је урачунат 

ПДВ. 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извршилац 

услуга, протоколисан је у општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 42/21  и 

проведен је у складу са Законом о  јавним набавкама 

и Правилником о поступку директног споразума 

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

8/16).  

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској  страници општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 
Поступак јавне набавке  услуга – текуће одржавање 

материјално техничких средстава и опреме – возила 

Територијалне ватрогасне јединице Србац за период 

до 31.12.2021. године  покренут је  Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-42/21 од 24.03.2021. 

године а на приједлог Територијалне ватрогасне 

јединице Србац. 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац за период до 31.12.2021. године  

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

број: 85). 

Процјењена вриједност набавке износи  5.950,00 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга, општина Србац као уговорни орган на 

приједлог Територијалне ватрогасне јединице Србац 

затражила је коначну понуду за обављање  
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предметних услуга  (Захтјевом за достављање понуда 

бр. 02-404-42-1/21 од 25.03.2021. године) од 

Привредног друштва  „ВС ТРЕЈД„ д.о.о. Србац. 

 

До крајњег рока за пријем понуда (02.04.2021. године 

до 9,00 часова) на адресу општине Србац достављена 

је  понуда  Друштва за производњу, услужну 

дјелатност , унутрашњу и спољну трговину „ ВС- 

ТРЕЈД„ д.о.о. Србац. 

Анализом и оцјеном понуде од стране Територијалне 

ватрогасне јединице Србац као  организационе 

јединице надлежне/задужене  за предметну набавку,  

утврђено је да достављена понуда има следеће 

елементе: 

 

1. Друштво за производњу, услужну дјела-

тност,  унутрашњу и спољну трговину „ВС- 

ТРЕЈД„ д.о.о. Србац (понуда достављена 

дана 02.04.2021. године у 8,40 часова)  

2.  

Цијена: 5.850,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 6.844,50 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-42-1/21 од 

25.03.2021. године те је иста технички задово-

љавајућа. 

 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Обзиром да је једина достављена понуда технички 

задовољавајућа, да је понуђач прихватио све услове 

општине Србац као Наручиоца услуга (наведене у 

Захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-42-1/21 од 

25.03.2021. године ) и да понуђена цијена предметних 

услуга не прелази износ процјењене вриједности 

набавке,  настојећи обезбједити  адекватну размјену 

вриједности за новац, све у складу са одредбама 

Правилника о поступку директног споразума («Слу-

жбени гласник општине Србац» бр. 3/15, 8/16),  a 

након пријема Извјештаја Територијалне ватрогасне 

јединице Србац о анализи понуде са препоруком за 

закључивање Уговора,одлучено је као у диспозитиву 

ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-42-2/21 

Датум: 14.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу  члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 

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

члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 ),   члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац ( „ Службени 

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

Статута општине Србац ( « Службени гласник 

општине Србац « бр. 5/17, 8/17) , Начелник општине 

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга штампања 

за потребе општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021. године, „Лот бр. 1 – 

Штампање интерних образаца, доставница и 

осталих образаца за потребе општинске управе 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године„,  

понуђачу Самостална занатска радња 

„ГРАФИКА„ Малић Душко, с.п. Дервента 

 

Члан 1. 

 

I   ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању услуга  

штампања за потребе општинске управе општине    

    Србац за период до 31.12.2021. године, „ Лот бр. 1 

– Штампање интерних образаца, доставница и    

осталих образаца за потребе општинске управе 

општине Србац за период до 31.12.2021. године „,      

понуђачу Самостална занатска радња „ ГРАФИКА „ 

Малић Душко, с.п. Дервента 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан  је  у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 41/21 

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

јавним набавкама  («Службени гласник БиХ» број: 

39/14) и Правилником о јавним набавкама роба, 

услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„  бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  2.983,50 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су  елементи утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се  у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 23.03.2021. године 

по приједлогу Одсјека за скупштинске послове  

донио Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

услуга (Конкурентског захтјева за достављање 

понуда): 

 

Услуге штампања за потребе општинске управе 
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општине Србац за период до 31.12.2021. године: 

Лот бр. 1 – Штампање интерних образаца, 

доставница и осталих образаца за потребе       

општинске  управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године 

 

Лот бр. 2 – Израда и штампање рекламног материјала 

за потребе општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021. године 

 

Лот бр. 3 – Штамање „Србачких новина „за период до 

31.12.2021. године 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-12-3-12/21  за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 29.03.2021. 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) (редни бр. 1). 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 7.050,00  КМ: 

 

Лот бр. 1 – 2.550,00 КМ 

Лот бр. 2 -  3.000,00 КМ 

Лот бр. 3 – 1.500,00 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 - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-41-1/21 од 

29.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда за Лот бр. 1 пристиглих до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (12.04.2021. 

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

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-81/21 од 16.03.2020. године) дана 

20.03.2020. године са почетком у 9,05 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 15. понуђача. 

 

Комисија је констатовала  да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Самостална занатска радња „ГРАФИКА„ 

Душко Малић, с.п. Дервента  

 

Понуда бр. 05-21 достављена дана 08.04.2021. године, 

у 10,30 часова  

 

Цијена: 2.550,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 2.983,50 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 СЗР „ГРАФИ-

КА„ Малић Душко, с.п. Дервента садржи сву до-

кументацију тражену Конкурентским захтјевом за 

достављање понуда бр. 02-404-41-1/21 од 29.03.2021. 

године односно да је иста технички задовољавајућа. 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Самосталне 

занатске радње „ГРАФИКА„ Малић Душко, с.п. 

Дервента технички задовољавајућа, да је једина 

понуда достављена у предметном поступку јавне 

набавке  и да вриједност исте не прелази процјењену 

вриједност набавке Комисија је једногласно дала 

препоруку Начелнику општине да  у поступку јавне 

набавке услуга штампања за потребе општинске 

управе општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, Лот бр. 1 – Штампање интерних образаца, 

доставница и осталих образаца за потребе општинске 

управе општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, прихвати понуду Самосталне занатске радње 

„ГРАФИКА„ Малић Душко, с.п. Дервента, односно да 

донесе Одлуку о додјели Уговора о обављању 

предметних услуга укупне вриједности од 2.983,50 

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- 41-2-1/21 

Датум: 15.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу  члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 

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

члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19),  члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац ( „ Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 
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општине Србац« бр. 5/17, 8/17), Начелник општине 

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга штампања за 

потребе општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021. године, „Лот бр. 2 – Израда и 

штампање рекламног материјала за потребе 

општинске управе  општине Србац за период до 

31.12.2021. године„,  понуђачу Самостална 

занатска радња „ГРАФИКА„ Малић Душко, с.п. 

Дервента 

 

Члан 1. 

 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању услуга  

штампања за потребе општинске управе општине       

Србац за период до 31.12.2021. године, „Лот бр. 2 – 

Израда и штампање рекламног материјала  за потребе 

општинске управе  општине Србац за период до 

31.12.2021. године„,  понуђачу  Самостална занатска 

радња „ГРАФИКА„ Малић Душко, с.п. Дервента 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан  је  у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 41/21 

(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  3.507,66 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су  елементи  утвр-

ђени током вођења предметног поступка јавне 

набавке, закључиће се у роковима утврђеним 

Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 2.  

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 23.03.2021. године 

по приједлогу Одсјека за скупштинске послове  

донио Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

услуга (Конкурентског захтјева за достављање 

понуда): 

Услуге штампања за потребе општинске управе 

општине Србац за период до 31.12.2021. године: 

 

Лот бр. 1 – Штампање интерних образаца, доста-

вница и осталих образаца за потребе општинске  

управе општине Србац за период до 31.12.2021. 

године 

 

 Лот бр. 2 – Израда и штампање рекламног мате-

ријала за потребе општинске управе општине Србац 

за период до 31.12.2021. године 

 

Лот бр. 3 – Штамање „Србачких новина„ за период до 

31.12.2021. године 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-12-3-12/21 за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 29.03.2021. 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) (редни бр. 1). 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 7.050,00  КМ: 

 

Лот бр. 1 – 2.550,00 КМ 

Лот бр. 2 -  3.000,00 КМ 

Лот бр. 3 – 1.500,00 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 - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-41-1/21 од 

29.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда за Лот бр. 2 пристиглих до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (12.04.2021. 

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

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-81/21 од 16.03.2020. године) дана 

12.04.2021. године са почетком у 9,05 часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 15. понуђача. 

Комисија је констатовала да су елементи благо-

времено достављене  понуде следећи: 

 

1. Самостална занатска радња „ГРАФИКА„ 

Душко Малић, с.п. Дервента  

 

Понуда бр. 06-21 достављена дана 08.04.2021. године, 

у 10,30 часова  

 

Цијена: 2.998,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 3.507,66 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 СЗР „ГРА-
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ФИКА„ Малић Душко, с.п. Дервента садржи сву 

документацију тражену Конкурентским захтјевом за 

достављање понуда бр. 02-404-41-1/21 од 29.03.2021. 

године односно да је иста технички задовољавајућа. 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Самосталне занатске радње „ГРАФИКА„ Малић 

Душко, с.п. Дервента технички задовољавајућа, да је 

једина понуда достављена у предметном поступку 

јавне набавке  и да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност набавке Комисија је 

једногласно дала препоруку Начелнику општине да  у 

поступку јавне набавке услуга   штампања за потребе 

општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године, Лот бр. 2 – Израда и штампање 

рекламног материјала за потребе општинске управе  

општине Србац за период до 31.12.2021. године, 

прихвати понуду Самосталне занатске радње 

„ГРАФИКА„ Малић Душко, с.п. Дервента, односно 

да донесе Одлуку о додјели Уговора о обављању 

предметних услуга укупне вриједности од 3.507,66 

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- 41-2-2/21 

Датум: 19.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 21. став 1. тачка ц. и члана 70. 

Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

БиХ», број: 39/14), члана 7. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске„ бр. 124/11, 100/17), члана 59. и 82. став 3.  

Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске« број: 97/16, 36/19), члана 35. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац („Службени гласник општине 

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

Србац («Службени гласник општине Србaц« број: 

5/17, 8/17), у циљу реализације Програма комуналног 

уређења мјеста Српца за 2021. годину („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 1/21), Начелник 

општине д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели  Уговора о обављању услуга  

„Комуналног уређења града Српца за период до 

31.12.2021. године„ , понуђачу – Комуналном 

предузећу  „КОМУНАЛАЦ„ А.Д. Србац 

 

Члан 1. 

 

Понуђачу Комуналном предузећу  „КОМУНАЛАЦ„ 

А.Д. Србац, додјељује се Уговор о обављању услуга  

„Комуналног уређења града Српца за период до 

31.12.2021. године„ у износу  од 136.746,19 КМ у који 

износ није урачунат ПДВ, односно у укупном износу 

од 159.993,04  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 

02-404-51/21 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: 

 

У циљу реализације Програма комуналног уређења 

мјеста Српца за 2021. годину („Службени гласник 

општине Србац„ бр. 1/21) и утврђивања свих 

елемената Уговора о обављању предметних услуга  , 

односно детаљнијег регулисања права и обавеза 

Наручиоца и Извршиоца услуга, у оквиру средстава 

утврђених буџетом општине Србац за 2021. годину за 

предметне услуге,  Начелник општине Србац је дана 

01.04.2021. године, на приједлог за покретање 

поступка јавне набавке поднесен од стране Одјељења 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности,  донио Одлуку о покретању поступка 

јавне набавке услуга -  „Комуналног уређења града 

Српца за период до 31.12.2021. године„ (Прего-

варачког поступка без објављивања обавјештења о 

набавци) . 

 

Под услугама које су предмет овог Уговора 

подразумјева се извршавање услуга у складу са 

Програмом комуналног уређења мјеста Српца за 

2021. годину усвојеног од стране Скупштине оп-

штине Србац на сједници одржаној дана 26.01.2021. 

године („Службени гласник општине Србац„ бр. 

1/21) односно у складу са Количинском/техничком 

спецификацијом припремљеној од стране Одјељења 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности .  

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 
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општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

(редни број: 67). 

 

Процјењена вриједност набавке износи 136.752,00 

КМ, у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Одлука о покретању Преговарачког поступка јавне 

набавке без објављивања обавјештења о набавци 

донесена је у складу са  чланом 21. став 1. тачка ц).  

Закона о јавним набавакама , којим је предвиђено 

провођење  Преговарачког поступка без објављивања 

обавјештења о набавци за случајеве када се из 

суштинских, доказивих техничких или умјетничких 

разлога, или из разлога који се односе на заштиту 

ексклузивних права, Уговор може додијелити само 

одређеном добављачу и у складу са чланом 7. Закона 

о комуналним дјелатностима којим је утврђено да за 

обављање комуналних дјелатности од јавног интереса 

јединица локалне самоуправе може основати јавно 

комунално предузеће (К.П. „КОМУНАЛАЦ„ А.Д. 

Србац је Привредно друштво основано од стране 

општине Србац ради обављања предметних услуга). 

Приликом доношења Одлуке узето је у обзир и 

тумачење Агенције за јавне набавке БиХ бр. 04-02-1-

13-1/14 од 08.01.2015. године,  уважавајући чињеницу 

да је КП „КОМУНАЛАЦ„ АД. Србац  предузеће  чији 

је већински власник  општина Србац, те је постојање 

овог предузећа  као и успјешно обављање њених 

дјелатности од општег интереса за грађане општине 

Србац. 

 

Информација о Преговарачком поступку без објаве 

обавјештења о набавци у складу са чланом 28. став 4. 

Закона о јавним набавкама БиХ објављена је на 

интернетској страници општине Србац дана 

05.04.2021. године. 

 

Дана 05.04.2021. године општина Србац као уговорни 

орган упутила је Комуналном предузећу „КО-

МУНАЛАЦ„ А.Д. Србац  Позив бр. 02-404-51-1/21 за 

учешће у предметном поступку јавне набавке. 

 

Поступајући у складу са Позивом општине Србац 

понуђач КП „КОМУНАЛАЦ„ А.Д. Србац је при-

премио понуду за обављање предметних услуга и 

доставио исту на протокол уговорног органа дана 

13.04.2021. године у 8,50 часова.  

 

Након отварања достављене понуде КП „КОМУ-

НАЛАЦ„ А.Д. Србац (бр. 01-178/21) Комисија је 

констатовала  да  понуђена цијена предметних услуга 

износи 136.746,19 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ односно укупно 159.993,04  КМ  у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

Након што је утврдила да понуђена вриједност услуга  

не прелази процјењену вриједност набавке те да 

понуда садржи сву документацију тражену Позивом 

за учешће у поступку бр. 02-404-51-1/21 од 

05.04.2021. године односно да је иста технички 

задовољавајућа, након одржаних преговора Комисија 

је  доставила Начелнику општине  Извјештај о раду 

са препоруком да донесе Одлуку о додјели Уговора о 

обављању услуга „Комуналног уређења града Српца 

за период до 31.12.2021. године „понуђачу КП 

„КОМУНАЛАЦ„ А.Д. Србац  (укупне вриједности 

159.993,04 КМ). 

 

Након пријема Извјештаја о раду Комисије са 

препоруком,  донесена је 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: 02–404-51-2/21 

Датум: 19.04. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу  члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 

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

члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

општине Србац« бр. 5/17, 8/17), Начелник општине 

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о набавци робе - садног 

материјала за пољопривредне произвођаче, 

Лот бр. 1 – Набавка садног материјала за 25 

корисника за потребе реализације пројекта „ 

Развој пластеничке производње на подручју 

општине Србац „, понуђачу Општа 

пољопривредно-производно-прометно-услужна 

задруга „ БИОС „ Високо , потпуна одговорност 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о набавци робе - садног 

материјала за пољопривредне произвођаче,  Лот бр. 1 

– Набавка садног материјала за 25 корисника за 

потребе реализације пројекта „Развој пластеничке 
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производње на подручју општине Србац„, понуђачу 

Општа пољопривредно-производно-прометно-услуж-

на задруга „БИОС„ Високо, потпуна одговорност. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 31/21 и 

проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

конским актима  и Правилником о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„  бр. 3/15). 

 

II Уговор вриједности  4.500,00 КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ односно у укупном износу од  5.265,00 

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. 

 

III Уколико понуђач којем је додјељен Уговор из 

било којег разлога утврђеног чланом 72. Закона о   

јавним набавкама БиХ одбије да закључи понуђени 

Уговор, Уговор ће се додјелити понуђачу чија је 

понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде 

најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу 

Уговора. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 10.03.2021. године 

по приједлогу Одјељења за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности  донио Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке робе (Конкурентски захтјев за 

достављање понуда) – „Набавка садног материјала за 

пољопривредне произвођаче„  и то: 

 

Лот бр. 1 – Набавка садног материјала за 25 

корисника за потребе реализације пројекта „Развој 

пластеничке производње на подручју општине 

Србац„ 

 

 Лот бр. 2 - Набавка садног материјала за 30 

корисника за потребе реализације пројекта „Развој 

пластеничке производње на подручју општине Србац 

(II фаза)„ 

 

Обавјештење о набавци робе бр. 987-7-1-9-3-10/21  

објављено је на Порталу јавних набавки и на 

интернетској страници општинске управе општине 

Србац дана 16.03.2021. године. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021.године 

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

(редни број: 51). 

 

Процјењена вриједност набавке  износи 9.401,70 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ и то: 

 

Лот бр. 1 – 4.273,50 КМ 

Лот бр. 2 -  5.128,20 КМ 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ„ бр. 39/14), подзаконским 

актима и одредбама Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

документацији – Конкурентском захтјеву за 

достављање понуда  бр. 02-404-31-1/21 објављеној на 

Порталу јавних набавки дана 16.03.2021. године и 

Одлуци о измјени Тендерске документације бр. 02-

404-31-2/21  објављеној на Порталу јавних набавки 

дана 17.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда за Лот бр. 1 пристиглих до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (31.03.2021. 

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

набавке  ( именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-72/21 од 24.03.2021. године) дана 

31.03.2021. године са почетком у 9,05 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 8. понуђача. 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су двије понуде  и то 

понуда  Пољопривредне задруге „ Плодови Слатине „ 

са потпуном одговорношћу Лакташи и Опште 

пољопривредно-производно-прометно-услужне зад-

руге „БИОС„ Високо , потпуна одговорност. 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављених  понуда следећи: 

              

1. Пољопривредна задруга „ Плодови Слатине 

„ са потпуном одговорношћу Лакташи 

Понуда бр. 1/21 достављена дана 30.03.2021. године, 

у 9,45 часова  

 

Цијена: 4.230,00 КМ у који износ није урачунат ПДВ, 

попуст 5 % или 211,50  КМ тако да укупна цијена без 

урачунатог ПДВ-а са попустом износи 4.018,50 КМ 

односно 4.701,65 КМ, у који износ је  урачунат ПДВ 

 

2. Општа пољопривредно-производно-промет-

но-услужна задруга „БИОС„ Високо, 

потпуна одговорност 
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Понуда бр. 03-25-01-2/21 достављена дана 30.03.2021. 

године, у 10,02 часова  

Цијена : 4.500,00 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 5.265,00 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

констатовала да у понудама нема рачунских грешки, 

након чега је  приступила анализи техничког дијела 

достављених понуда односно достављене докумен-

тације те је једногласно констатовала да су понуде 

оба понуђача технички задовољавајуће и да понуда 

Опште пољопривредно-производно-прометно-услуж-

не задруге „БИОС„ Високо, потпуна одговорност, с 

обзиром на достављену документацију, испуњава 

услове за примјену преференцијалног третмана 

домаћег у складу са Одлуком о обавезној примјени 

преференцијалног третмана домаћег  („ Службени 

гласник БиХ„ бр. 34/2020). 

Примјеном утврђеног критерија додјеле уговора: 

„Најнижa цијенa технички задовољавајуће понуде“  и 

у складу са Одлуком о обавезној примјени 

преференцијалног третмана домаћег  („Службени 

гласник БиХ„ бр. 34/2020) након одржане е-аукције и 

пријема ранг листе утврђене од стране Агенције за 

јавне набавке БиХ, Комисија утврђује ранг листу 

понуђача на следећи начин: 

 

1. Општа пољопривредно-производно-прометно-

услужна задруга „ БИОС „ Високо (4.500,00 КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ односно 5.265,00 КМ у 

који износ је урачунат ПДВ - са примјеном 

преференцијалног третмана цијена понуде је 

износила 3.150,00 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ) 

 

2. Пољопривредна задруга „ Плодови Слатине „ са 

потпуном одговорношћу Лакташи (4.018,50 КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ односно 4.701,65 КМ у 

који износ је урачунат ПДВ ) 

Узимајући у обзир чињеницу  да су осигурана 

додатна средства за реализацију предметне набавке, а 

након пријема Извјештаја Комисије за јавне набавке 

са препоруком, одлучено је као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

 

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- 31-2-1/21 

Датум: 20.04.2021. године                                                                        
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу  члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 

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

члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19),  члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац ( „ Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

општине Србац « бр. 5/17, 8/17) , Начелник општине 

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга  „Израдe 

урбанистичко-техничких услова и стручног 

мишљења за изградњу зграде за младе брачне 

парове„,  понуђачу - Друштву са ограниченом 

одговорношћу „ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

КОНСАЛТИНГ„ Бања Лука 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању услуга 

„Израда урбанистичко-техничких услова и стручног 

мишљења за изградњу зграде за младе брачне 

парове„, понуђачу - Друштву са ограниченом 

одговорношћу „ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

КОНСАЛТИНГ„ Бања Лука   

 

Поступак јавне набавке – Отворени поступак, 

протоколисан  је у   општинској управи  општине 

Србац под бројем  02 – 404- 33/21 (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  1.053,00 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 . 

 

III Уколико понуђач којем је додјељен Уговор из 

било којег разлога утврђеног чланом 72. Закона о      

јавним набавкама БиХ одбије да закључи понуђени 

Уговор, Уговор ће се додјелити понуђачу чија је 

понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде 

најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу 

Уговора. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 15.03.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности  донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке услуга (Отворени 

поступак): 

 

Израда урбанистичко-техничких услова и пројектне 

документације (главног пројекта) за изградњу зграде 

за младе брачне парове: 

 

Лот бр. 1 - Израда урбанистичко-техничких услова и 

стручног мишљења за изградњу зграде за младе 

брачне парове   

 

Лот бр. 2 - Израда пројектне документације ( главног 

пројекта ) за изградњу зграде за  младе брачне парове   

 

Обавјештење о набавци бр. 987-1-2-10-3-11/21  за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 18.03.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе те у „Службеном 

гласнику БиХ„ бр. 19/21. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021.године 

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

број:73). 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 14.094,00  КМ: 

 

Лот бр. 1 – 1.000,00  КМ 

Лот бр. 2 -  13.094,00 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. 02-404-33/21 

објављеној на Порталу јавних набавки дана  

18.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих за Лот бр. 1 до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (08.04.2021. 

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

набавке  ( именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-73/21 од 24.03.2021. године) дана 

08.04.2021. године са почетком у 9,05 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 24. понуђача. 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су четири понуде. 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављених  понуда следећи: 

 

1. Група понуђача „HKP CONSULTING„ д.о.о. 

Бања Лука и „ УРБИС ЦЕНТАР „ друштво са 

ограниченом одговорношћу за планирање, 

пројектовање и консалтинг Бања Лука 

(представник групе: „HKP CONSULTING„ 

д.о.о. Бања Лука) 

Понуда бр. 1961/21 достављена дана 07.04.2021. 

године, у 11,15 часова  

 

Цијена : 540,00  КМ, у који износ није урачунат ПДВ, 

односно укупно 631,80 КМ, у који износ је  урачунат 

ПДВ. 

 

2. „ПЛАНИНГ„ привредно друштво за 

пројектовање и инжињеринг д.о.о. Прњавор 

Понуда бр. 47/21 достављена дана 

08.04.2021. године, у 8,20 часова  

Цијена: 740,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ, односно укупно 865,80 КМ, у 

који износ је  урачунат ПДВ. 

 

3. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, услуге, унутрашњу и спољну 

трговину „ РАДИС „ Источно Ново Сарајево 

Понуда бр. 47/21 достављена дана 

08.04.2021. године, у 8,20 часова  

 

Цијена : 950,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ, односно укупно 1.111,50 КМ, 

у који износ је  урачунат ПДВ. 

 

4. Друштво са ограниченом одговорношћу 

„ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОН-

САЛТИНГ„ Бања Лука 

Понуда бр. 47/21 достављена дана 

08.04.2021. године, у 8,40 часова  

Цијена : 900,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ, односно укупно 1.053,00 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   понуде Друштва са 

ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, 

унутрашњу и спољну трговину „РАДИС„ Источно 

Ново Сарајево и Друштва са ограниченом 

одговорношћу „ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

КОНСАЛТИНГ„ Бања Лука садрже сву доку-

ментацију тражену тендерском документацијом бр. 

02-404-33/21 од 18.03.2021. године односно да су 

исте технички задовољавајуће. 
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Комисија је такође констатовала да понуде Групе 

понуђача „HKP CONSULTING„ д.о.о. Бања Лука и 

„УРБИС ЦЕНТАР„ друштво са ограниченом 

одговорношћу за планирање, пројектовање и 

консалтинг Бања Лука и „ПЛАНИНГ„ привредно 

друштво за пројектовање и инжињеринг д.о.о. 

Прњавор 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 5.3. подтачка 9) тендерске 

документације одбачене као неприхватљиве и то: 

 

- понуда Групе понуђача „HKP CONSULTING„ д.о.о. 

Бања Лука и „УРБИС ЦЕНТАР„ друштво са ограни-

ченом одговорношћу за планирање, пројектовање и 

консалтинг Бања Лука  није потпуна односно није 

припремљена у складу са тендерском докумен-

тацијом јер понуђач у понуди није доставио доказе из 

тачке 3.2. подтачка 4 тендерске документације 

(овјерену изјаву представника групе понуђача да 

посједује лиценцу за израду докумената просторног 

уређења или овјерену копију лиценце) на начин 

утврђен тачком 3.3.4. тендерске документације 

 

- у понуди Привредног друштва „ПЛАНИНГ„ 

привредно друштво за пројектовање и инжињеринг 

д.о.о. Прњавор у Анексу бр. 1 у тачки 5. на за то 

предвиђеном мјесту  није исправно уписан рок 

важења понуде односно уписано је да понуда важи 90 

(деведесет) дана рачунајући од истека рока за пријем 

понуда али је као датум до када важи понуда наведен 

дан истека рока за пријем понуда – 08.04.2021. 

године а није уписан датум до када важи понуда, 

затим достављени нацрт уговора не садржи елементе 

из понуде овог понуђача на за то предвиђеним 

мјестима и сви листови нацрта уговора  нису 

парафирани  од стране лице које је овлаштено за 

заступање понуђача (потпис крај ознаке за редни број 

странице) а уз понуду није достављена пуномоћ лица 

овлаштеног за заступање понуђача за одређено лице 

за обављање било каквих радњи укључујући и 

парафирање понуде – веза члан 58. став 1) тачга г) 

Закона о јавним набавкама БиХ 

 

Узимајући у обзир претходно наведено  а у складу са  

критеријем  додјеле уговора: 

„ Најнижa цијенa технички задовољавајуће понуде“ 

Комисијаје  утврдила ранг листу понуђача на следећи 

начин: 

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу „ЦЕНТАР 

ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ„ Бања Лука 

(900,00  КМ, у који износ није урачунат ПДВ)  

 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, услуге, унутрашњу и спољну трговину 

„РАДИС„ Источно Ново Сарајево  (950,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ) 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Друштва са 

ограниченом одговорношћу „ЦЕНТАР ЗА ПРО-

ЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ„ Бања Лука 

технички задовољавајућа, да је најповољнија понуда 

достављена у предметном поступку јавне набавке  

(узимајући у обзир критериј за додјелу Уговора) и да 

вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да  у поступку јавне набавке 

услуга „Израда урбанистичко-техничких услова и 

стручног мишљења за изградњу зграде за младе 

брачне парове  „прихвати понуду Друштва са 

ограниченом одговорношћу „ЦЕНТАР ЗА ПРО-

ЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ„ Бања Лука, односно 

да донесе Одлуку о додјели Уговора о обављању 

предметних услуга  вриједности од  900,00  КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ односно у укупном 

износу од 1.053,00 КМ, у који износ је урачунат ПДВ, 

наведеном понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

 

Број: 02 – 404- 33-2-1/21 

Датум: 20.04. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
 

91 

 

На основу  члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 

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

члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

општине Србац « бр. 5/17, 8/17), Начелник општине 

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о набавци робе - садног 

материјала за пољопривредне произвођаче, 

Лот бр. 2 – Набавка садног материјала за 30 

корисника за потребе реализације пројекта 

„Развој пластеничке производње на подручју 

општине Србац (II фаза)„, понуђачу Општа 

пољопривредно-производно-прометно-услужна 

задруга „БИОС„ Високо, потпуна одговорност 
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Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о набавци робе - садног 

материјала за пољопривредне произвођаче, 

 

Лот бр. 2 – Набавка садног материјала за 30 

корисника за потребе реализације пројекта „Развој     

пластеничке производње на подручју општине Србац 

(II фаза)„, понуђачу Општа пољопривредно-    

производно-прометно-услужна задруга „БИОС„ 

Високо , потпуна одговорност. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 31/21 и 

проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

конским актима  и Правилником о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„  бр. 3/15). 

 

II Уговор вриједности  5.400,00 КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ односно у укупном износу од      

6.318,00 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. 

 

III Уколико понуђач којем је додјељен Уговор из 

било којег разлога утврђеног чланом 72. Закона о   

јавним набавкама БиХ одбије да закључи понуђени 

Уговор, Уговор ће се додјелити понуђачу чија је 

понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде 

најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу 

Уговора. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 10.03.2021. године 

по приједлогу Одјељења за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности  донио Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке робе ( Конкурентски захтјев 

за достављање понуда ) – „ Набавка садног 

материјала за пољопривредне произвођаче „  и то: 

 

Лот бр. 1 – Набавка садног материјала за 25 

корисника за потребе реализације пројекта „Развој 

пластеничке производње на подручју општине 

Србац„ 

 

Лот бр. 2 - Набавка садног материјала за 30 корисника 

за потребе реализације пројекта  „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац (II фаза)„ 

 

Обавјештење о набавци робе бр. 987-7-1-9-3-10/21  

објављено је на Порталу јавних набавки и на 

интернетској страници општинске управе општине 

Србац дана 16.03.2021. године. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

(редни број: 51). 

 

Процјењена вриједност набавке  износи 9.401,70 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ и то: 

 

Лот бр. 1 – 4.273,50 КМ 

Лот бр. 2 -  5.128,20 КМ 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ„ бр. 39/14), подзаконским 

актима и одредбама Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

документацији – Конкурентском захтјеву за 

достављање понуда  бр. 02-404-31-1/21 објављеној на 

Порталу јавних набавки дана 16.03.2021. године и 

Одлуци о измјени Тендерске документације бр. 02-

404-31-2/21 објављеној на Порталу јавних набавки 

дана 17.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда за Лот бр. 2 пристиглих до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (31.03.2021. 

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

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-72/21 од 24.03.2021. године) дана 

31.03.2021. године са почетком у 9,15 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 8. понуђача. 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су двије понуде  и то 

понуда  Пољопривредне задруге „Плодови Слатине„ 

са потпуном одговорношћу Лакташи и Опште 

пољопривредно – производно – прометно - услужне 

задруге „БИОС„ Високо, потпуна одговорност . 

 

Комисија је констатовала да су елементи благо-

времено достављених  понуда следећи: 

              

1. Пољопривредна задруга „Плодови Слатине„ 

са потпуном одговорношћу Лакташи 

 

Понуда бр. 2/21 достављена дана 30.03.2021. године, 

у 9,48 часова  
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Цијена : 5.076,00 КМ у који износ није урачунат 

ПДВ, попуст 5 % или 253,80 КМ тако да укупна 

цијена без урачунатог ПДВ-а са попустом износи                 

4.822,20 КМ односно 5.641,97 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ 

 

2. Општа пољопривредно – производно –

прометно - услужна задруга „БИОС„ Високо, 

потпуна одговорност 

 

Понуда бр. 03-25-01-3/21 достављена дана 30.03.2021. 

године, у 10,05 часова  

 

Цијена: 5.400,00 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 6.318,00 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

констатовала да у понудама нема рачунских грешки, 

након чега је  приступила анализи техничког дијела 

достављених понуда односно достављене доку-

ментације те је једногласно констатовала да су 

понуде оба понуђача технички задовољавајуће и да 

понуда Опште пољопривредно-производно-проме-

тно-услужне задруге „БИОС„ Високо, потпуна 

одговорност, с обзиром на достављену докумен-

тацију, испуњава услове за примјену преферен-

цијалног третмана домаћег у складу са Одлуком о 

обавезној примјени преференцијалног третмана 

домаћег  („Службени гласник БиХ„ бр. 34/2020). 

 

Примјеном утврђеног критерија додјеле уговора: 

„Најнижa цијенa технички задовољавајуће понуде“  и 

у складу са Одлуком о обавезној примјени 

преференцијалног третмана домаћег  („Службени 

гласник БиХ„ бр. 34/2020) након одржане е-аукције 

(на којој није било новог подношења понуда) и 

пријема ранг листе утврђене од стране Агенције за 

јавне набавке БиХ,  Комисија је утврдила ранг листу 

понуђача на следећи начин: 

 

1. Општа пољопривредно-производно-прометно-

услужна задруга „БИОС„ Високо (5.400,00 КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ односно 6.318,00 КМ у 

који износ је урачунат ПДВ - са примјеном 

преференцијалног третмана цијена понуде је 

износила 3.780,00 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ) 

 

2. Пољопривредна задруга „Плодови Слатине„ са 

потпуном одговорношћу Лакташи (4.822,20 КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ односно 5.641,97 КМ у 

који износ је урачунат ПДВ) 

 

Узимајући у обзир чињеницу да су осигурана додатна 

средства за реализацију предметне набавке, а након 

пријема Извјештаја Комисије за јавне набавке са 

препоруком, одлучено је као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

 

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- 31-2-2/21 

Датум: 21.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу  члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 

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

члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

општине Србац« бр. 5/17, 8/17), Начелник општине 

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга штампања за 

потребе општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021. године, „Лот бр. 3 – Штамање 

„Србачких новина„за период до 31.12.2021. 

године„,  понуђачу Самостална занатска радња 

„ГРАФИКА„ Малић Душко, с.п. Дервента 

 

Члан 1. 

 

I   ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању услуга  

штампања за потребе општинске управе општине  

Србац за период до 31.12.2021. године, „Лот бр. 3 – 

Штамање „Србачких новина„ за период до  

31.12.2021. године „,  понуђачу Самостална занатска 

радња „ГРАФИКА„ Малић Душко, с.п. Дервента. 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан  је  у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 41/21 

(Лот бр. 3) и проведен је у складу са Законом о 

јавним набавкама («Службени гласник БиХ» број: 

39/14) и Правилником о јавним набавкама роба, 

услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  1.754,99 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су  елементи утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 
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закључиће се  у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 23.03.2021. године 

по приједлогу Одсјека за скупштинске послове  

донио Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

услуга (Конкурентског захтјева за достављање 

понуда): 

 

Услуге штампања за потребе општинске управе 

општине Србац за период до 31.12.2021. године: 

 

Лот бр. 1 – Штампање интерних образаца, 

доставница и осталих образаца за потребе опш-

тинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године 

 

Лот бр. 2 – Израда и штампање рекламног материјала 

за потребе општинске управе  општине Србац за 

период до 31.12.2021. године 

 

Лот бр. 3 – Штамање „Србачких новина„ за период до 

31.12.2021. године 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-12-3-12/21  за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 29.03.2021. 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 ) ( редни бр. 1 ). 

Укупно процјењена вриједност набаваке ( без ПДВ-а 

) износи 7.050,00  КМ: 

 

Лот бр. 1 – 2.550,00 КМ 

Лот бр. 2 -  3.000,00 КМ 

Лот бр. 3 – 1.500,00 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 - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-41-1/21 од 

29.03.2021. године. 

Јавно отварање понуда за Лот бр. 3 пристиглих до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (12.04.2021. 

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

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-81/21 од 16.03.2020. године) дана 

12.04.2021. године са почетком у 9,25 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 15. понуђача. 

 

Комисија је констатовала  да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Самостална занатска радња „ГРАФИКА„ 

Душко Малић, с.п. Дервента  

 

Понуда бр. 07-21 достављена дана 08.04.2021. године, 

у 10,30 часова  

 

Цијена : 1.499,99  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 1.754,99 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 СЗР 

„ГРАФИКА„ Малић Душко, с.п. Дервента садржи 

сву документацију тражену Конкурентским захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-41-1/21 од 

29.03.2021. године односно да је иста технички 

задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Самосталне занатске радње „ГРАФИКА„ Малић 

Душко, с.п. Дервента технички задовољавајућа, да је 

једина понуда достављена у предметном поступку 

јавне набавке  и да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност набавке Комисија је 

једногласно дала препоруку Начелнику општине да  у 

поступку јавне набавке услуга   штампања за потребе 

општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године, Лот бр. 3 – Штамање „ Србачких 

новина „за период до 31.12.2021. године, прихвати 

понуду Самосталне занатске радње „ГРАФИКА„ 

Малић Душко, с.п. Дервента, односно да донесе 

Одлуку о додјели Уговора о обављању предметних 

услуга укупне вриједности од 1.754,99 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 5 (пет) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 
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изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

 

Број: 02 – 404- 41-2-3/21 

Датум: 23.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 70. и члана 90. Закона о јавним 

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи («Службени гласник Републике Српске« 

бр. 97/16, 36/19),   члана 12. Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

Србац» број: 3/15, 8/16), члана 63. и члана 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 „Редовног 

одржавања – сервисирања аутомобила општинске 

управе општине Србац  за период до 31.12.2021. 

године„,  понуђачу –  Ауто-механичарска радња 

„Брковић„ Дејан Брковић, с.п. Повелич 

 

Члан 1. 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача Ауто-механичарска 

радња „Брковић„ Дејан Брковић, с.п. Повелич, за  

обављање услуга „Редовног одржавања – сервиси-

рања аутомобила општинске управе општине Србац  

за период до 31.12.2021. године„ , у  укупном износу 

од  5.525,00 КМ, у који износ није урачунат ПДВ, јер 

понуђач није ПДВ обвезник. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извршилац 

услуга, протоколисан је у општинској управи  опш-

тине Србац под бројем 02 – 404- 61/21  и проведен је 

у складу са Законом о  јавним набавкама и Пра-

вилником о поступку директног споразума («Служ-

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

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској  страници општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
 

Поступак јавне набавке  услуга „Редовног одржавања 

– сервисирања аутомобила општинске управе општи-

не Србац  за период до 31.12.2021. године„ , покренут 

је  Одлуком Начелника општине бр. 02-404-61/21 од 

27.04.2021. године а на приједлог Одјељења за општу 

управу. 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021.  године 

(„Службени гласник општине Србац„ бр. 2/21, 4/21)  ( 

редни број:31). 

Процјењена вриједност набавке: 5.555,55 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга, општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначне  понуде за обављање  предметних услуга  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-61-1/21 

од 04.05.2021. године) од Ауто-механичарске радње 

„Брковић„ Дејан Брковић, с.п. Повелич и Аутосер-

виса „МАРИЋ„ Прњавор. 

 

До крајњег рока за пријем понуда (12.05.2021. године 

до 10,00 часова) на адресу општине Србац дос-

тављена је једна понуда и то понуда Ауто-

механичарске радње „Брковић„ Дејан Брковић, с.п. 

Повелич  . 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одјељења за 

општу управу као организационе јединице надлеж-

не/задужене  за предметну набавку, утврђено је да 

достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Ауто-механичарска радња „Брковић„ Дејан 

Брковић, с.п. Повелич ( понуда бр. 1/021 

достављена дана 12.05.2021. године у 8,35 

часова)  

 

Цијена: 5.525,00 КМ, у који износ није  урачунат 

ПДВ јер понуђач није ПДВ обвезник. 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-61-1/21 од 04.05.-

2021. године те је иста технички задовољавајућа.  

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Обзиром да је једина достављена понуда технички 

задовољавајућа, да је понуђач прихватио све услове 

општине Србац као Наручиоца услуга ( наведене у 

Захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-61-1/21 од 

04.05.2021. године ) и да понуђена цијена предметних 

услуга не прелази износ процјењене вриједности 

набавке,  настојећи обезбједити  адекватну размјену 

вриједности за новац, све у складу са одредбама 

Правилника о поступку директног споразума ( « 

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

a након пријема Извјештаја Одјељења за општу 

управу о анализи понуде са препоруком за 

закључивање Уговора,одлучено је као у диспозитиву 

ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-61-2/21 

Датум: 14.05.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу  члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 

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

члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 35. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

општине Србац« бр. 5/17, 8/17), Начелник општине 

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Оквирног споразума за обављање услуга 

„Спровођења систематске превентивне  

дератизације (прољетне и јесење) на територији 

општине  Србац за 2021/2022. годину„ понуђачу 

„ЕКО-БЕЛ„ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, услуге, трговину и 

санитарно-еколошку заштиту Лакташи 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Оквирни споразум  за обављање 

услуга „Спровођења систематске превентивне  де-

ратизације (прољетне и јесење) на територији 

општине Србац за 2021/2022. годину„ понуђачу   

„ЕКО-БЕЛ„ Друштво са ограниченом одговорношћу 

за производњу, услуге, трговину и санитарно-   

еколошку заштиту Лакташи. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда са закључивањем Оквирног   

споразума, протоколисан  је у општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 45/21 (Лот  бр. 

1) и проведен је у складу са Законом о  јавним 

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

подзаконским актима и Правилником о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац 

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

 

II Оквирни споразум вриједности  7.821,00  КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ односно  укупне      

вриједности од 9.150,57  КМ, у који износ је урачунат 

ПДВ,  а чији су  елементи утврђени током вођења 

предметног поступка јавне набавке, закључиће се  у 

роковима утврђеним  Законом о јавним  набавкама. 

 

III Уколико понуђач којем је додјељен Оквирни 

споразум из било којег разлога утврђеног чланом 72.     

Закона о  јавним набавкама БиХ одбије да закључи 

понуђени Оквирни споразум, исти ће се  додјелити 

понуђачу чија је понуда по редослиједу (ранг листи) 

одмах иза понуде најуспјешнијег понуђача који је 

одбио додјелу Оквирног споразума. 

 

 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 26.03.2021. године 

по приједлогу Одјељења за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности  донио Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке услуга ( Конкурентског 

захтјева за достављање понуда са закључивањем 

Оквирног споразума за 2021/2022. годину ) : 

 

Услуге  обављања дератизације и дезинсекције на 

територији општине Србац за 2021/2022. годину: 

 

Лот бр. 1 – Спровођење систематске превентивне  

дератизације (прољетне и јесење) на територији 

општине  Србац за 2021/2022. годину  

 

Лот бр. 2 – Спровођење систематске превентивне  

дезинсекције – сузбијања комараца на територији 

општине Србац за 2021/2022. годину 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-13-3-14/21  за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 12.04.2021. 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) (редни бр. 

44). 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 23.920,00  КМ: 

 

Лот бр. 1 – 11.960,00 КМ 

Лот бр. 2 -  11.960,00 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 - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-45-1/21 од 

12.04.2021. године. 

 

Јавно отварање понуда за Лот бр. 1 пристиглих до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (27.04.2021. 

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

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-108/21 од 19.04.2021. године) дана 

27.04.2021. године са почетком у 9,05 часова. 
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До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 8. понуђача. 

 

Комисија је констатовала да су елементи благо-

времено достављених  понуда следећи: 

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу 

„ДЕЗИНСЕКЦИЈА„ Бијељина 

 

Понуда бр. 307/21 достављена дана 26.04.2021. 

године, у 8,00 часова  

 

Цијена : 11.556,80  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ односно 13.521,45 КМ, у који износ је урачунат 

ПДВ 

 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, трговину и услуге „САНИ-

ТАРАЦ „ Власеница 

Понуда  бр. 52/21 достављена дана 26.04.2021. 

године, у 09,17 часова  

 

Цијена : 8.459,20  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ односно 9.897,26 КМ, у који износ је урачунат 

ПДВ 

 

3. „ЕКО-БЕЛ„ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, услуге, 

трговину и санитарно-еколошку заштиту 

Лакташи 

 

Понуда  бр. 69-04/21 достављена дана 27.04.2021. 

године, у 7,50 часова  

 

Цијена: 11.940,80  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 13.970,74 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступа рачунској контроли понуда и 

констатовала да у понуди  „ЕКО-БЕЛ„ Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, 

трговину и санитарно-еколошку заштиту Лакташи 

постоји рачунска грешка те је у складу са чланом 17. 

Упутства за припрему модела тендерске доку-

ментације и понуда („Службени гласник БиХ„ 

бр.90/14, 20/15) и тачком 4.6. тендерске доку-

ментације извршила исправку рачунске грешке . 

 

Након пријема сагласности понуђача  „ЕКО-БЕЛ„ 

Друштво са ограниченом одговорношћу за произ-

водњу, услуге, трговину и санитарно-еколошку 

заштиту Лакташи на исправке рачунске грешке 

Комисија је даље једногласно констатовала да су све 

понуде достављене понуде у предметном поступку  

технички задовољавајуће односно прихватљиве те је 

с обзиром на утврђени критериј додјеле уговора: 

„Најнижa цијенa технички задовољавајуће понуде“   

утврдила следећу ранг листу понуђача:   

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, трговину и услуге „САНИТАРАЦ„ 

Власеница (8.459,20  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ) 

 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу 

„ДЕЗИНСЕКЦИЈА„ Бијељина (11.556,80  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ) 

 

3.„ЕКО-БЕЛ„ Друштво са ограниченом одговор-

ношћу за производњу, услуге, трговину и санитарно-

еколошку заштиту Лакташи (11.940,80  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ ) 

 

„Е-аукција„  је одржана дана 13.05.2021. године са 

временом трајања  од 9,00-9,26 часова.  

 

Након увида у Извјештај о току и завршетку „е-

аукције„ Комисија је једногласно констатовала да су  

након завршетка „е-аукције„ понуђене цијене за 

обављање предметних услуга следеће: 

 

1. „ЕКО-БЕЛ„ Друштво са ограниченом одговор-

ношћу за производњу, услуге, трговину и санитарно-

еколошку заштиту Лакташи (7.821,00  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ ) 

 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, трговину и услуге „САНИТАРАЦ„ 

Власеница (7.830,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ) 

 

3. Друштво са ограниченом одговорношћу „ДЕЗИН-

СЕКЦИЈА„ Бијељина  (11.556,80  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ) 

 

Узимајући у обзир претходно наведено  а у складу са  

критеријем  додјеле уговора: 

 

„ Најнижa цијенa технички задовољавајуће понуде“ и 

ранг листом утврђеном од стране Агенције за јавне 

набавке БиХ , Комисија утврђује коначну  ранг листу 

понуђача на следећи начин: 

 

1. „ЕКО-БЕЛ„ Друштво са ограниченом одговор-

ношћу за производњу, услуге, трговину и санитарно-

еколошку заштиту Лакташи 

 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, трговину и услуге  „САНИТАРАЦ„ 

Власеница  

 

3. Друштво са ограниченом одговорношћу 

„ДЕЗИНСЕКЦИЈА„ Бијељина 
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Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Привредног друштва „ЕКО-БЕЛ„ Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, 

трговину и санитарно-еколошку заштиту Лакташи 

технички задовољавајућа, да је након завршене „е-

аукције„ најповољнија понуда достављена у пре-

дметном поступку јавне набавке  (узимајући у обзир 

критериј за додјелу Оквирног споразума) и да 

вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да  у поступку јавне набавке 

услуга„ Спровођење систематске превентивне  дера-

тизације (прољетне и јесење) на територији општине  

Србац за 2021/2022. годину„ „прихвати понуду 

понуђача „ЕКО-БЕЛ„ Друштво са ограниченом од-

говорношћу за производњу, услуге, трговину и са-

нитарно-еколошку заштиту Лакташи, односно да 

донесе Одлуку о додјели Оквирног споразума за 

обављање предметних услуга  вриједности од  

7.821,00  КМ, у који износ није урачунат ПДВ од-

носно у укупном износу од 9.150,57  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- 45-2-1/21 

Датум: 17.05.2021. године   

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________                              

                                                                              

95 

 

На основу члана 70. и члана 90. Закона о јавним 

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи («Службени гласник Републике Српске « 

бр. 97/16 , 36/19), члана 12. Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

Србац» број: 3/15, 8/16), члана 63. и члана 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 „Набавке и 

уградње клупица за прозоре у згради општинске 

управе општине Србац са демонтажом   

постојећих„,  понуђачу - ЗТР„ЕЛИПС„ Јешић 

Богољуб, с.п.Бајинци 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача ЗТР„ЕЛИПС„ 

Јешић Богољуб, с.п.Бајинци за  извођење радова  

„Набавке и уградње клупица за прозоре у згради 

општинске управе општине Србац са демонтажом   

постојећих„ , у   износу од  2.136,75 КМ , у који износ 

није  урачунат ПДВ односно у укупном износу од 

2.500,00  КМ у који износ је урачунат ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извођач 

радова, протоколисан је у општинској управи  

општине Србац под бројем 02 – 404- 64/21 и проведен 

је у складу са Законом о јавним набавкама и 

Правилником о поступку директног споразума 

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

8/16).  

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској  страници општинске управе општине 

Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
 

Поступак јавне набавке радова „ Набавка и уградња 

клупица за прозоре у згради општинске управе оп-

штине Србац са демонтажом постојећих„, покренут је  

Одлуком Начелника општине бр. 02-404-64/21 од 

27.04.2021. године на приједлог Одјељења за општу 

управу . 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021.  године 

(„Службени гласник општине Србац „ бр. 1/21, 4/21)  

( редни број: 34а.). 

 

Процјењена вриједност набавке: 2.200,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

радова, општина Србац као уговорни орган зат-

ражила је коначну понуду за извођење  предметних 

радова  (Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-

64-1/21 од 04.05.2021. године) од Предузетничке 

радње ЗТР„ЕЛИПС„ Јешић Богољуб, с.п.Бајинци. 

 

До крајњег рока за достављање понуда (11.05.2021. 

године до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је  понуда понуђача ЗТР„ЕЛИПС„ Јешић 

Богољуб, с.п.Бајинци. 

 

Анализом понуде извршеном дана 14.05.2021. године 

од стране Одјељења за општу управу утврђено је да 

достављена понуда има следеће елементе: 
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1. ЗТР„ ЕЛИПС „ Јешић Богољуб, с.п.Бајинци 

(понуда бр. 16/2021 достављена дана 

11.05.2021. године у 8,00 часова)  

 

Цијена: 2.136,75 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно 2.500,00 КМ у који износ је урачунат 

ПДВ 

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-64-1/21 од 

04.05.2021. године те је иста технички задовоља-

вајућа.  

 

Обзиром да је понуда понуђача ЗТР„ЕЛИПС„ Јешић 

Богољуб, с.п.Бајинци технички задовољавајућа и да 

не прелази износ процјењене вриједности набавке,  а 

настојећи обезбједити адекватну размјену вријед-

ности за новац, све у складу са одредбама Пра-

вилника о поступку директног споразума («Службени 

гласник општине Србац» бр. 3/15, 8/16), након 

пријема Извјештаја Oдјељења за општу управу о 

анализи понуде са препоруком за закључивање 

Уговора, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-64-2/21 

Датум: 17.05. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи («Службени гласник Републике Српске« 

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

тављању 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  „Комуналног 

уређења града Српца за период до 31.12.2021. 

године„ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга  „Комуналног уређења града 

Српца за период  до 31.12.2021. године„  у следећем  

саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Божо Марковић,  члан 

4. Сандра Михољчић, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1.   да изврши анализу и оцјену понуде достављене у 

предметном поступку односно да у име општине 

Србац учествује  у преговорима (дана 13.04.2021. 

године у 9,05 часова) који ће се у оквиру пре-

говарачког поступка без објављивања обавјештења о 

набавци водити са КП „КОМУНАЛАЦ„ А.Д. Србац   

о елементима Уговора о обављању услуга „ 

Комуналног уређења града Српца за период до 

31.12.2021. године„.  

 

Комисија је дужна у преговорима  настојати  да 

обезбједити најповољније услове обављања  пред-

метних услуга за општину Србац, полазећи од 

приједлога Уговора који ће утврдити уговорни  орган 

а у оквиру средстава утврђених буџетом општине 

Србац за 2021. годину 

 

2. да све  донесене одлуке унесе у записник, те да у 

истом наведе разлоге и образложења доношења 

одређене одлуке 

 

3. да Начелнику општине поднесе Извјештај о раду 

Комисије, са препоруком за додјелу Уговора или 

поништавање/обустављање поступка јавне на-

бавке и наведеним разлозима издавања одго-

варајуће препоруке. 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном  поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјер-

љивости, те непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке («Службени гласник БиХ» број:         

103/14 ) 

 

IV Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V  Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад Ко-

мисије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII Секретар Комисије врши административне пос-

лове 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.  
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Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02 –111-85/21 

Датум: 08.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 79. став 1. и 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

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

Статута општине Србац ("Службени гласник 

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

општине Србац доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за пријем службеника у 

Општинску управу општине Србац 

 

1. У Комисију за пријем службеника у Општинску 

управу општине Србац, именују се: 

 

1. Боривоје Врсајковић, за предсједника, 

2. Смиљана Мартић, за члана, 

3. Гордана Зељковић, за члана, 

4. Живко Тодоровић, за члана и 

5. Бранимир Дабић, за члана. 

 

2. Задатак Комисије je да сачини списак кандидата 

који испуњавају услове за пријем, након чега се 

спроводи изборни поступак у складу са законом, а 

подразумијева вршење оцјењивања стручне 

оспособљености, знања и вјештина кандидата који 

учествују у изборном поступку, према критеријумима 

и мјерилима прописаним за избор, укључујући 

усмени интервју са кандидатима, те по окончању 

изборног поступка сачињавање листе за избор 

кандидата по редослиједу кандидата који се 

рангирају почевши од најбољег оствареног резултата, 

што се доставља начелнику општине ради провођења 

даљег поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 02-111-106/21 

Датум: 14.4.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи («Службени гласник Републике Српске « 

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

успостављању и раду Комисије за набавке  

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац („Службени гласник општине 

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

Србац  («Службени гласник општине Србац« бр. 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга – „Услуге спровођења 

дератизације и дезинсекције на територији 

општине Србац за 2021/2022. годину„ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга – „Услуге спровођења дера-

тизације и дезинсекције на територији општине 

Србац за 2021/2022. годину„: 

 

Лот бр. 1 - Спровођење систематске превентивне  

дератизације (прољетне и јесење) на територији 

општине  Србац за 2021/2022. годину 

 

Лот бр. 2 - Спровођење систематске превентивне  

дезинсекције – сузбијања комараца на територији 

општине Србац за 2021/2022. годину у  следећем  

саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Нинко Гужвић,  члан 

4. Златко Звиздало, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Конкурентском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 

02-404-45/21 од 26.03.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-13-3-14/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници општинске управе општине 

Србац дана 27.04.2021. године, изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

за Лот бр. 1 и  Лот бр. 2 (дана 27.04.2021. године 

са почетком у 9,05 часова)  

- преглед, оцјена и упоређивање достављених 

понуда за Лот бр. 1 и Лот бр. 2  
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- 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 до-

ношење Одлуке о избору најповољнијег пону-

ђача или Одлуке о поништењу/отказивању пос-

тупка јавне набавке и наведеним разлозима изда-

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

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима. 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјер-

љивости, те непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке («Службени гласник БиХ» број: 

103/14) 

 

IV  Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад Коми-

сије и одређује конкретна задужења у погледу ад-

министративних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII Секретар Комисије врши административне пос-

лове 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- 111-108/21       

Датум: 19.04.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 63. и 91. 

Статута општине Србац (“Службени гласник оп-

штине Србац”, број: 5/17 и 8/17), Начелник општине 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању представника општине Србац у  

Локалну акциону групу „САВУС“ 

 

1. Именује се Владимир Гужвић, замјеник начелника 

општине Србац, за представника општине Србац у 

Локалну акциону групу „САВУС“. 

 

2. Задатак именованог је да активно учествује у раду 

ЛАГ „САВУС“, заступа права и интересе Оп-

штине Србац, као и да сарађује са представницима 

осталих локалних самоуправа у дефинисању 

пројектних идеја и приједлога који су од значаја 

за рурални развој подручја на коме ЛАГ 

„САВУС“ дјелује. 

 

3. Лице из члана 1. овог рјешења је дужно да o свим 

активностима и закључцима са састанака ЛАГ-а, 

те информацијама које могу бити од значаја за 

општину Србац, информише Начелника општине. 

 

4. Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје да 

важи Рјешење о именовању представника оп-

штине Србац у Локалну акциону групу „САВУС“ 

(„Службени гласник општине Србац“, број: 

11/19), број: 02-111-134/19 од 16.08.2019. године. 

 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Србац.  

 

Број: 02-111-111/21 

Датум: 23.04.2021. 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”, 

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

Србац („Службени гласник општине Србац”, бр. 

05/17 и 8/17), Начелник општине доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Радне групе за припрему материјала 

за одржавање тематске сједнице Скупштине 

општине Србац на тему „Демографски развој и 

пронаталитетна политика на подручју општине 

Србац“ 

 

Члан 1. 

 

Именује се Радна група за припрему материјала за 

одржавање тематске сједнице Скупштине општине 

Србац на тему „Демографски развој и прона-
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талитетна политика на подручју општине Србац“ (у 

даљем теклсту: Радна група) у следећем саставу:  

 

1. Душко Митрић , предсједник  

2. Слађана Поткоњак, члан 

3. Стојић Драгана, члан 

4. Далибор Кошутић, члан 

5. Дијана Миланковић, члан 

6. Љиљана Лазић, члан, члан 

7. Мануела Рађевић-Јокић, члан 

8. Миленко  Живанић, члан 

9. Зорица Станчић, члан. 

 

Члан 2. 

 

Задатак Радне групе је да у складу са Програмом рада 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 1/21) припреми и достави на 

разматрање Скупштини општине Србац одговарајуће 

материјале за одржавање тематске сједнице на тему 

„Демографски развој и пронаталитетна политика на 

подручју општине Србац“. 

 

Члан 3. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“.  

 

Број: 02-111-112 /21 

Датум: 27. 04 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 4. и 5. Правилника о праћењу 

реализације оквирних споразума и фактура (,,Слу-

жбени гласник општине Србац“ број 6/09 и 9/16), а у 

вези реализације уговора о обављању услуга „Израде 

обиљежја за потребе општинске управе општине 

Србац (заставе и друга обиљежја са услугом стам-

пања на текстилу) за период до 31.12.2021.године 

доносим: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Вељке Вранића за праћење 

реализације Уговора о обављању услуга „Израде 

обиљежја за потребе општинске управе општине 

Србац (заставе и друга обиљежја са услугом 

стампања на текстилу) за период до 

31.12.2021.године 

 

1. Вељко Вранић, именује се за лице одговорно за 

праћење реализације уговора о обављању обављању 

услуга „Израде обиљежја за потребе општинске 

управе општине Србац (заставе и друга обиљежја са 

услугом стампања на текстилу) за период до 

31.12.2021.године. 

 

2. Задатак именованог је да прати реализацију 

уговора у складу са члановима 2. 9. 11. 13. 14. И 15. 

Правилника, као и да благовремено уноси потребне 

податке у обрасце за праћење реализације уговора из 

јавне набавке који су прилог Правилника , да 

обрађене и потписане обрасце и другу документацију 

благовремено доставља Одјеску за скупштинске 

послове и самосталном стручном сараднику за јавне 

набавке, ради објаве истих на интеренет страници 

општинске управе, а по потреби и другим надлежним 

одјељенима (Одјељење за финансије) и Начелнику 

оипштине. 

 

Број: 02-111-122/21 

Датум: 04.05.2021.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 и 36/19), члана 63. И 91. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17), члана 5. Правилника о праћењу 

реализације оквирних споразума, уговора и фактура 

(„Службени гласник општине Србац“, број: 6/09 и 

9/16), Начелник општине Србац доноси  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању лица за праћење Уговора о испоруци 

робе – пластеника и пратеће опреме за 

наводњавање у циљу реализације пројекта 

„Развој пластеничке производње на подручју 

општине Србац (II фаза)“ (са услугама монтаже 

исте) 

 

1. Милан Берић, самостални стручни сарадник за 

воћарство у Одјељењу за привреду,  пољо-привреду 

и друштвене дјелатности Општинске управе Србац, 

именује се за лице за праћење Уговора о испоруци 

робе – пластеника и пратеће опреме за наводњавање 

у циљу реализације пројекта „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац (II фаза)“ 

(са услугама монтаже исте) број: 02-404-74/21 од 

05.05.2021. године закљученог између „НЕРМА-

РИС“ д.о.о. Грачаница и општине Србац.   

 

2. Задатак именованог је да прати реализацију 

Уговора из члана 1. Рјешења, те да по окончању 

реализације истог састави записник који доставља 

Начелнику општине. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-111-116/21 

Датум: 05.05.2021. 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 и 36/19), члана 63. И 91. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17), члана 5. Правилника о праћењу 

реализације оквирних споразума, уговора и фактура 

(„Службени гласник општине Србац“, број: 6/09 и 

9/16), Начелник општине Србац доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању лица за праћење Уговора о испоруци 

робе – садног материјала за пољопривредне 

произвођаче, Лот бр 1. – Набавка садног 

материјала за 25 корисника за потребе 

реализације пројекта „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац“ и 

Уговора о испоруци робе – садног материјала за 

пољопривредне произвођаче, Лот бр 2. – Набавка 

садног материјала за 30 корисника за потребе 

реализације пројекта „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац (II фаза)“ 

 

 
1. Милан Берић, самостални стручни сарадник за 

воћарство у Одјељењу за привреду,  пољопривреду и 

друштвене дјелатности Општинске управе Србац, 

именује се за лице за праћење Уговора о испоруци 

робе – садног материјала за пољопривредне 

произвођаче, Лот бр 1. – Набавка садног материјала 

за 25 корисника за потребе реализације пројекта 

„Развој пластеничке производње на подручју 

општине Србац“ број 02-404-80/21 од 11.05.2021. 

године и Уговора о испоруци робе – садног 

материјала за пољопривредне произвођаче, Лот бр 2. 

– Набавка садног материјала за 30 корисника за 

потребе реализације пројекта „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац (II фаза)“ 

број: 02-404-81/21 од 11.05.2021. године, закључених 

између Опште пољопривредно-производно-

прометно-услужне задруге „БИОС“ Високо и 

општине Србац.   

2. Задатак именованог је да прати реализацију 

Уговора из члана 1. Рјешења, те да по окончању 

реализације истог састави записник који доставља 

Начелнику општине. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Србац. 

 

Број: 02-111-117/21 

Датум: 12.05.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 13. Став 1. Закона о јавним 

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи («Службени гласник Републике Српске « 

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

успостављању и раду Комисије за набавке  

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац („Службени гласник општине 

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

Србац («Службени гласник општине Србац« бр. 5/17, 

8/17), Начелник општине Србац  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Реконструкција и 

модернизација паркинг простора између 

„Словенске зграде„ и Првомајске улице у Српцу„ 
 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова „Реконструкција и модерни-

зација паркинг простора између „Словенске зграде„ и 

Првомајске улице у Српцу„ 

у  следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Маја Ђукић,  члан 

4. Златко Звиздало, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Отвореном поступку,  покренутом Одлуком На-

челника општине бр. 02-404-63/21 од 27.04.2021. 

године а за које је Обавјештење о набавци бр. 

987-1-3-19-3-16/21 објављено дана 29.04.2021. 

године на Порталу јавних набавки, у 

„Службеном гласнику БиХ„ бр. 28/21  и на 

службеној страници општинске управе општине 

Србац, изврши: 
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- провођење јавног отварања достављених понуда 

(дана 20.05.2021. године са почетком у 9,05 

часова)  

 

- преглед, оцјену и упоређивање достављених 

понуда (прије и након е-аукције) 

 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда  

 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке  

 

 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјер-

љивости, те непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. Став 4. Правилника о успостављању и 

раду Комисије за набавке  («Службени гласник БиХ» 

број: 103/14) 

 

IV Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад 

Комисије и одређује конкретна  задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију  и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије. 

Секретар Комисије нема право гласа. 

VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-111-118/21       

Датум: 17.05. 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 

 

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

корона (COVID-19) 

1 

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

корона (COVID-19) 

3 

78 Наредба о измјени Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

5 

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

корона (COVID-19) 

5 

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

корона (COVID-19) 

7 

81 План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других  

пожара  на отвореном простору у општини Србац у 2021.години 

9 

82 Извјештај о стању дуга и гаранцијама општине Србац на дан 31.12.2020. године 22 

83 Правилник о измјени и допунама Праилника о расподјели новчаних средстаа за помоћ у 

лијечењу дјеце обољеле од дијабетеса  

23 

84 Одлука о додјели Уговора о испоруци робе – резервних дијелова за одржавање материјално 

техничких средстава  Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2021. 

године,  понуђачу – Друштву за промет, трговину и услуге„ ДУЛЕ – КОМЕРЦ „ експорт-

импорт д.о.о. Србац 

24 

85 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга „Текућег одржавања материјално техничких 

средстава и опреме – возила Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 

31.12.2021. године„ понуђачу – Друштву за производњу, услужну дјелатност, унутрашњу и 

спољну трговину „ВС – ТРЕЈД„ д.о.о. Србац   

25 

86 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе 

општине Србац за период до 31.12.2021. године, „ Лот бр. 1 – Штампање интерних образаца, 

доставница и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац  за период до 

31.12.2021. године „,  понуђачу Самостална занатска радња „ ГРАФИКА „ Малић Душко, с.п. 

Дервента 

26 

87 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе 

општине Србац за период до 31.12.2021. године, „Лот бр. 2 – Израда и штампање рекламног 

материјала за потребе општинске управе  општине Србац за период до 31.12.2021. године„,  

понуђачу Самостална занатска радња „ГРАФИКА„ Малић Душко 

28 

88 Одлука о додјели  Уговора о обављању услуга  „Комуналног уређења града Српца за период 

до 31.12.2021. године„ , понуђачу – Комуналном предузећу  „КОМУНАЛАЦ„ А.Д. Србац 

29 

89 Одлука о додјели Уговора о набавци робе – садног материјала за пољопривредне произвођаче, 

Лот бр. 1 – Набавка садног материјала за 25 корисника за потребе реализације пројекта „Развој 

пластеничке производње на подручју општине Србац„, понуђачу Општа пољопривредно-
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