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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, брoj: 

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

сједници одржаној дана 15.07.2021. године, донијела 

је 

 

П Р О Г Р А М 

обезбјеђења  и  кориштења  новчаних  средстава 

за подстицање развоја пољопривреде за 2021. 

годину на подручју општине Србац 

 

I – УВОД 

Овим Програмом уређују се: извор финансирања, 

приоритети, циљеви, мјере за реализацију, носиоци и 

начин имплементације програма обезбјеђења  и  

кориштења  новчаних  средстава за подстицање 

развоја пољопривреде на подручју општине Србац у 

2021. години. 

 

II – ПОЗАДИНА ПРОГРАМА 

Производња квалитетне хране је основа, животним, 

еколошким, социјалним и економским вриједностима 

сваке општинске управе, самим тим и општине 

Србац. Раст и развој пољопривредне производње 

захтјева одговарајуће инструменте материјално-

финансијске подршке пољоп-ривредним 

призвођачима. С обзиром на појаву пандемије 

проузроковане вирусом корона неопходно је 

обезбиједити помоћ што већем броју 

пољопривредних произвођача и малих 

пољопривредних домаћинстава, како би се извршило 

омасовљење прољећне сјетве и на тај начин 

осигурала производња хране на отвореном и у 

заштићеном простору (пластеницима).  

 

 

За подстицај развоја пољопривреде општина Србац 

ће унутар буџетских могућности издвојити укупно 

60.000,00 КМ. С обзиром на све учесталије 

елементарне непогоде (поплава, суша, град, олујно 

невријеме), појава пандемије узроковане вирусом 

корона и изражене социо-економске проблеме које 

задњих година погађају пољопривреднике са ове 

регије. Општина Србац овим Програмом предлаже да 

се поменуте подстицајне мјере усмјере за: подршку за 

пластенике, подршку за купљену пољопривредну 

механизацију погонске машине и прикључке, 

произведено и продано поврће, боровнице, малине, 

пчеларе и средства за потребе услуга катастра. 

  

III - ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

  

Буџетом општине Србац за 2021. годину предвиђена 

је буџетска позиција 416 100 – „Средства за 

пољопривредне произвођаче“ у износу од 60.000,00 

КМ.  

 

IV - ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 

Генерални циљ самог Програма је стварање 

повољнијег амбијента и подстицање развоја 

пољопривредне производње на подручју општине 

Србац и то кроз повећање обима повртларске 

производње, конкурентности и квалитета производа у 

заштићеном простору, оснаживање угрожених социо-

економских категорија из руралних дијелова 

општине Србац и ажурирање катастарског стања 

земљишта ради припреме новог Јавног Огласа за 

закуп земљишта. 

 

V - МЈЕРЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 

1. Средства за Пројекат економскoг оснаживања 

социјално и материјално угрожених особа и 

младих особа кроз пластеничку производњу 

поврћа, на подручју општине Србац износу до 

20.000,00 КМ; 
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Опис мјере 

 

Општина Србац је са организацијом М-АИД 

закључила Споразум о сарадњи за реализацију 

Пројекта економског оснаживања социјално и 

материјално угрожених особа и младих особа кроз 

пластеничку производњу поврћа, на подручју 

општине Србац. Главни циљ Пројекта је помоћ 

економско и социјално угроженим породицама  из 

руралних дијелова општине Србац, те успостави 

одрживог пољопривредног предузетништва. Пројекат 

је организован на принципу сарадње и 

суфинанасирања набавке пластеника површине 100 

m² са системом за наводњавање и сјеменским 

материјалом  за 20 корисника (социјално и 

материјално угрожених особа и младих особа). 

Суфинансирање набавке пластеника ће се вршити на 

начин да организација М-АИД сноси 40%, Општина 

Србац 40% и корисник подстицаја 20% од трошкова 

набавке пластеника. У складу са Споразумом, укупна 

вриједност пакета износи 2.876,00 КМ. М-АИД ће 

покрити додатне директне трошкове пројкета 

укључујући тренинг, промоцију пројекта, 

мониторинг и евалуацију у износу о 4.500,00 КМ. 

 

Након усвајања Програма, Начелник општине Србац 

донијеће посебни Правилник са дефинисаним 

општим и посебним условима за аплицирање на 

подстицај из овог члана.    

 

Корисници средстава  

 

Физичка лица која се баве пољопривредном 

производњом са пребивалиштем на подручју 

општине Србац, из категорије социјално и 

материјално угрожених особа и младих особа , и да 

задовољавају остале услове утврђене посебним 

Правилником о утврђивању услова, критерија и 

поступака за остваривање права на додјелу 

пластеника. 

 

2. Средства за суфинансирање набавке нових 

пољопривредних погонских машина (трактора) и 

пољопривредних прикључака, у износу до 

16.750,00 КМ; 

 

Опис мјере 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске  је донијело 

Правилник о условима и начину остваривања новча-

них подстицаја за развој пољопривреде и села за 

2021. годину у оквиру буџетом одобрених 75 

милиона КМ, чиме је предвиђен већи износ средстава 

за подршку текућој производњи. Тако је и ове године 

у основном Правилнику одгођен дио подршке 

капиталним улагањима, тј. и подршке за набавку 

механизације. Тако да је подршка за куповину 

механизације обухваћена Јавним позивом за додјелу 

новчаних подстицаја гдје је рок за пријаву био краћи 

и пољопривредни произвођачи су имали прилику да 

се пријаве. С обзиром на све веће потребе 

пољопривредних произвођача са подручја наше 

општине за набавком нове пољопривредне 

механизације, Општина Србац ће у складу са 

буџетским могућностима кроз Програм подстицаја 

подржати суфинансирање набавке нових 

пољопривредних погонских машина (трактора) и 

прикључака.  

 

(а) Право на подстицајна средства из овог члана могу 

остварити регистровани пољопривредни произвођачи 

који су у току године купили једну нову 

пољопривредну погонску машину (трактор) или један 

прикључак за пољопривредну механизацију , те за то 

посједују документацију која ће бити прописана 

Правилником о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја на подручју општине Србац.  

 

(б) Висина подстицајних средстава за потребе 

набавке нових пољопривредних погонских машина 

(трактора) из овог члана утврђује се у висини до 15% 

од цијене коштања истих и не може бити већа од 

3.000,00 КМ по кориснику. 

Висина подстицајних средстава за набавку нових  

прикључака из овог члана утврђује се у висини до 

50% од цијене коштања истих и не може бити већа од 

1.500,00 КМ по кориснику. 

(в) Захтјев за исплату подстицајних средстава из овог 

члана подноси се најкасније до 30.09.2021. године. 

 

3. Подстицај за произведено и продано поврће у 

заштићеном простору (пластеницима) у износу до 

10.000,00 КМ; 

Опис мјере 

 

Производња поврћа у заштићеном простору 

омогућава релативно брз поврат средстава кроз 

уговорену производњу и продају на локалном 

тржишту. Овај начин производње поврћа захтјева 

мање потребе за пољопривредном механизацијом у 

односу на производњу поврћа на отвореном, док су 

приноси по јединици површине и квалитет 

произведеног поврћа много већи.  

 

Обим производње поврћа током производне сезоне у 

БиХ не задовољава у потпуности потребе 

становништва па се тако мањак поврћа на тржишту 

покрива увозом, највише у зимском периоду. Домаћи 

произвођачи поврћа у заштићеном простору су у 

већој мјери изложени негативној тржишној утакмици 

усљед велике конкуренције приликом увоза већих 

количина поврћа са нижом цијеном у поменутом 

периоду. Из тог разлога, у циљу повећања 

конкурентности потребно је субвенционисати домаће 
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повртларе путем премије за произведено и продато 

поврће.  

 

(а) Право на подстицајна средства могу остварити 

регистровани пољопривредни произвођачи који су у 

току текуће године произвели и продали поврће у 

заштићеном простору (пластеницима), те за то 

посједују документацију која ће бити прописана 

Правилником о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја на подручју општине Србац.  

 

(б) Висина подстицајних средстава за потребе 

произвођача поврћа из овог члана утврђује се у 

висини до 0,15 КМ/kg произведеног и проданог 

поврћа и не може бити већа од 2.000,00 КМ по 

кориснику. 

 

(в) Захтјев за исплату подстицајних средстава из овог 

члана подноси се најкасније до 30.10.2021. године. 

 

Корисници средстава    

 

Физичка и правна  лица која се баве пољопривредном 

производњом са пребивалиштем на подручју 

општине Србац, која обављају пољопривредну 

дјелатност, под условом да су уписани у регистар 

пољопривредних газдинстава и да задовољавају 

остале услове утврђене Правилником о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја на 

подручју општине Србац.  

 

4. Субвенција за подизање засада боровница 

и за пројекат "Развој произвођача 

боровнице" у износу до 5.000,00 КМ 

 

Опис мјера 

 

а) На нашем подручју у последњих пар година 

примјећена је експанзија засада боровнице која прије 

није била заступљена у већем обиму. Како се кренуло 

са подизањем засада овог воћа, створили су се услови 

и за проширење већ постојећих засада као и за 

одржавање и повећавање приноса овог воћа. Стога је 

неопходно субвенционисати производњу односно 

подизање нових засада боровнице на подручју 

општине Србац како би се повећао обим ове врсте 

воћа. 

 

б) Пољопривредни кластер ГЛС у сарадњи са АПЦУ 

(Јединица за координацију пољопривредних 

пројеката) и општином Србац осмислили су пројекат 

Развој произвођача боровнице. Циљеви овог пројекта 

су да се повећа доходак малих произвођача из 

руралних подручја Републике Српске  кроз 

технолошку и маркетинкшку подршку у плантажном 

узгоју боровнице на локално тржиште. Да се подигне 

ниво знања  о технологији узгоја плантажне 

боровнице код најмање 15 малих произвођача кроз 

формирање  и дјеловање модела стручног-

савјетодавног рада по принципу јавно-приватно 

партнерство и повећање степена препознатљивости  и  

тржишности произведене боровнице малих 

произвођача на локалном тржишту кроз провођење 

промотивне кампање "Желим боровницу-домаћу и 

свјежу". Кључни резултати пројекта су да најмање 15 

произвођача боровнице повећа клавитет и принос 

своје производње услијед дјеловања интензивног 

стручног савјетовања и надзора јавно-приватне 

савјетодавне службе и да се омогући лакши пласман 

боровнице за мале произвођаче путем афирмације 

домаћих узгајивача боровнице, повећа свијест 

потрошача о овој култури и примјени нови метод 

директне продаје. 

 

Активности пројекта су: 

 

1. Одржавање 5-једнодневних тренинга у 5 

општина/градова на тему "узгој боровница"; 

2. Успостављање модела савјетодавног рада и 

пружање стручних услуга савјетодавања за 

најмање 15 произвођача; 

3. Покретање и провођење промотивне 

кампање "Желим боровницу-домаћу и 

свјежу"; 

4. Организација догађаја "Дан за окус 

боровнице" у засадима у Српцу; 

5. Организација директне продаје и промоције 

боровнице путем редовне 1-седмичне 

штандовске поставке  у најмање 3 града и 

општине; 

 

Предвиђени износ за финансирање подстицаја из 

овог члана је до 5.000,00 КМ. 

 

Корисници средстава 

 

а) Право на подстицај имају сви пољопривредни 

произвођачи који подижу нови засад,  имају 

пријављено пребивалиште на подручју општине 

Србац и који имају регистровано пољопривредно 

газдинство, као и да испуњавају све остале услове 

утврђене Правилником о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја  на подручју 

општине Србац. 

 

б) Право на подстицај имају сви пољопривредни 

произвођачи који већ имају подигнут засад,  имају 

пријављено пребивалиште на подручју општине 

Србац и који имају регистровано пољопривредно 

газдинство, као и да испуњавају све остале услове 

утврђене Правилником о условима и начину 

оставривања новчаних подстицаја  на подручју 

општине Србац. 

 

в) Висина подстицајних средстава за потребе 

подизања засада боровнице и за оне који већ имају 
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подигнут засад не може бити већа од 400,00 КМ по 

кориснику, док су за пројекат Развој произвођача 

боровнице предвиђена средства у износу 2.834,00 

КМ. 

Захтјев за исплату подстицајних средстава из овог 

члана подноси се најкасније до 30.10.2021. године. 

5. Субвенција власницима засада малине у 

износу до 5.000,00 КМ 

 

Опис мјера 

 

Производња малина на подручју општине Србац је 

прије пар година важила за једну од највећих. Имали 

смо велики број произвођача који су се бавили овом 

производњом.  Међутим, како је дошло до пада 

цијена свјеже малине на свјетском тржишту, то се и 

на наше тржиште негативно одразило. Дошло је до 

тога да произвођачи не могу са продајном цијеном 

малине  да покрију трошкове призводње и одржавања 

засада, па из тог разлога уништавају комплетне 

засаде. Зато је неопходно зауставити уништавање 

преосталих малињака на подручју наше општине и из 

тог разлога је потребно субвенционисати ову 

производњу како се не би у потпуности угасила. 

 

Корисници средстава 

 

Право на подстицај имају сви пољопривредни 

произвођачи малина који имају пријављено 

пребивалиште на подручју општине Србац и који 

имају регистровано пољопривредно газдинство, као и 

да испуњавају све остале услове утврђене 

Правилником о условима и начину оставривања 

новчаних подстицаја  на подручју општине Србац. 

Висина подстицајних  средстава за потребе 

производње малине не може бити већа од 2.000,00 

КМ по кориснику који приложи доказ да посједују 

засад малина. 

Захтјев за исплату подстицајних средстава из овог 

члана подноси се најкасније до 31.10.2021.године. 

 

6. Субвенције власницима пчелињака за 

проширење пчелињих друштава у износу 

до 2.000,00 КМ 

 

Опис мјера 

Одавно је позната чињеница о корисности пчела како, 

у здравственом смислу, тако и као опрашивача већине 

воћних врста. У том смислу ово су средства која ће 

помоћи власницима пчелињих друштава да одрже 

своју производњу, која је у веома тешком стању током 

протеклих пар година, а који су у могућности и да 

исту прошире. Субвенцију остварују сви пчелари који 

су уписани у евиденцију пчелара и пчелињака 

Републике Српске и регистровани на подручју 

општине Србац, а за исте је предвиђен износ од 

1.500,00 КМ и 500,00 КМ за ИФАД пројекат у 

сарадњи са АПЦУ за развој пчеларства. 

Ова средства ће помоћи Удружењима пчелара тако 

што ће удружења направити план расподјеле 

средстава и исти доставити у року који је предвиђен 

Програмом и Правилником о условима  и начину 

остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди. 

Захтјев за исплату подстицајних средстава из овог 

члана подноси се најкасније до 30.09.2021.године. 

Корисници средстава 

Право на подстицај имају сви власници пчела који су 

уписани у евиденцију у складу са Правилником о 

начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у 

Републици Српској, а имају пребивалиште на 

подручју општине Србац и да задовољавају остале 

услове утврђене Правилником о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја на подручју 

општине Србац.  

 

7. Новчана средства за потребе ажурирања 

катастарског стања земљишта у 

власништву Републике Српске на 

подручју општине Србац предвиђеног за 

давање у закуп пољопривредним 

произвођачима, у износу до 1.250,00 KM; 

 

Опис мјере   

   Чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр: 93/06, 

86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), прописано је да се 

надлежности везане за додјелу у закуп 

пољопривредног земљишта у власништву Републике 

Српске, преносе на јединице општинске управе, на 

којој се предметна земљишта и налазе.  

Потребе пољопривредника са подручја општине 

Србац за обрадивим земљиштем су велике, док је 

општини Србац преостало веома мало обрадивих 

парцела као и мало зараслих парцела погодних за 

крчење које нису обухваћене Шумско-привредном 

основом.  Проблеми који се јављају приликом 

анализе катастарских података за преостале парцеле 

које нису дате у закуп, огледају се у не подударању 

катастарског стања са стањем на терену, тј. већина 

парцела су у нарави уређене, са новим границама, 

каналима и потпуно су обрадиве, док је дио парцела 

већим или мањим дијелом зарастао.  

        

Како би избјегли овакве проблеме приликом израде 

новог Јавног огласа, неопходно је да општина Србац 

ангажује овлаштеног геометра да сними чињенично 

стање на терену у односу на старе карте и ПЛ-ове и 

да сачини приједлог за промјену културе, спајање и 

цијепање парцела. Након тога је потребно да се тако 

ажурирани подаци евидентирају у катастарском 
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операту и да се на основу истих припрема нови Јавни 

Оглас за давање земљишта у закуп. За наведене 

процедуре потребно је обезбиједити и одређена 

материјална средства. 

 

Општина Србац је још током 2019. године започела 

активности на ажурирању катастарског стања чиме је 

обухаћена површина земљишта од око 300 ha. 

Процедуре цијепања парцела, промјена културе и 

спајања парцела због обима посла захтјевају доста 

времена за провођење па из тог разлога исте до данас 

нису завршене, због тога је неопходно обезбиједити 

средства у 2021. године за ове намјене како би се 

започети поступак привео крају.  

 

Корисници средстава  

Право на новчана средства за описане намјене има 

Републичка Управа за геодетско и имовинско-правне 

послове П.Ј. Србац која ће  издати неопходне ПЛ-ове 

за цијепање парцела, промјену културе, спајање 

парцела и ажуриране податке спровести у 

катастарском операту. 

VI – НОСИОЦИ И НАЧИН 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 

Носилац провођења имплементације Програма је 

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене 

дјелатности општине Србац. Услови које морају да 

испуњавају правна и физичка лица (подносиоци 

захтјева) за остваривање права на новчане подстицаје, 

поступци и критеријуми за њихово остваривање, вр-

ста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, 

обавезе које мора да испуни корисник након примања 

новчаних подстицаја, као и потребна документација и 

обрасци биће прописани Правилником о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја у пољо-

привреди за 2021. годину, који доноси Начелник 

општине. 

Анализу и оцјену захтјева достављених по Јавном 

позиву вршиће Комисија за новчане подстицаје у 

пољопривреди  (у даљем тексту: Комисија), коју 

именује Начелник општине. Комисија ће имати 3 

члана и то предсједавајућег Комисије и два члана. 

 

Средства се исплаћују/додјељују крајним корис-

ницима  до  висине  предвиђене  Буџетом општине 

Србац  за  2021. годину, по донесеној Одлуци Скуп-

штине општине о одобравању исплате средстава за 

поједине намјене, односно на основу Закључка 

Начелника општине када за то постоје услови. 

 

Уколико по Јавном позиву не буде довољан број 

пристиглих потпуних захтјева по појединим мјерама 

овог Програма, овлашћује се Начелник општине да 

својим Закључком неутрошена средства расподјели  

на друге мјере до укупног износа предвиђеног 

Буџетом општине. 

 

Обавезује се Начелник општине Србац да до краја 

првог квартала 2022. године у форми информације 

информише Скупштину општине о реализацији овог 

Програма. 

 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац". 

 

Број: 01-022-139/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52/14 и 15/16), члана 37. став 2. 

тачка 2. и члана  90. Статута општине Србац 

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

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Ребаланса Буџета општине Србац за 

2021. годину 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Србац усваја Ребаланс Буџета 

општине Србац за 2021. годину у износу од 

9.824.000,00 КМ. 

Члан 2. 

 

Саставни дио ове oдлуке је Ребаланс Буџета општине 

Србац за 2021. годину. 

 

Члан 3. 

 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-140/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

______________________________________________ 
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БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  СРБАЦ  ЗА  2021. ГОД.  

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА 
 

ПРИХОДИ БУЏЕТА 
 

Р.  

бр. 
Позиц. 

 

О П И С 

План 

2021. 

год. 

Извршење 

I-III 2021. 

год. 

Ребаланс 

2021. 

год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

A   БУЏЕТСКА  СРЕДСТВА  (I+II+III+IV) 8.000.000 1.853.534 9.824.000 123 

              

I   ПРИХОДИ  (1+2+3+4+5) 7.830.000 1.839.688 8.094.000 103 

              

    ПРИХОДИ  (1+2) 7.200.000 1.604.856 7.185.000 100 

              

1.   ПОРЕСКИ  ПРИХОДИ  (1.1.-1.6.)         

              

1.1.   Приходи од пореза на доходак и добит         

  711113 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 1.000 0 1.000 100 

    Свега: 1.000 0 1.000 100 

              

1.2.   Порези на лична прим. и прих.од сам.дјела.         

  713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности 70.000 23.083 70.000 100 

  713113 Порез на лична примања 390.000 99.633 390.000 100 

    Свега: 460.000 122.716 460.000 100 

              

1.3.   Порез на непокретности         

  714111 Порез на непокретности 185.000 14.747 185.000 100 

    Свега: 185.000 14.747 185.000 100 

              

1.4.   Порез на пром. произ. и усл.         

  715000 Порез на промет производа и услуга-заостале обавезе 2.000 10 2.000 100 

    Свега: 2.000 10 2.000 100 

              

1.5.   Индиректни порези         

  717112 Индиректни порези 5.050.000 1.220.026 5.080.000 101 

    Свега: 5.050.000 1.220.026 5.080.000 101 

              

1.6.   Остали порези         

  719113 Порез на добитке од игара на срећу 8.000 1.906 8.000 100 

    Свега: 8.000 1.906 8.000 100 

              

    УКУПНО  ПОРЕСКИ  ПРИХОДИ 5.706.000 1.359.404 5.736.000 101 

              

2.   НЕПОРЕСКИ  ПРИХОДИ  (2.1.-2.8.)         

              

    Приходи од закупа и ренте         

2.1. 721223 Приходи од закупа земљишта 30.000 1.126 25.000 83 

    Свега: 30.000 1.126 25.000 83 

              

2.2.   Општинске административне таксе         

  722121 Општинске административне таксе 50.000 14.828 50.000 100 

    Свега: 50.000 14.828 50.000 100 
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2.3.   Комуналне таксе         

  722312 Комунална такса на фирму  200.000 52.915 170.000 85 

  722318 Комунална такса за кориштење рекламних паноа 5.000 0 5.000 100 

  722319 Комунална такса за коришћење простора за паркирање 70.000 18.084 70.000 100 

    Свега: 275.000 70.999 245.000 89 

2.4.   Приходи од накнада         

  722411 Накнада  за  уређивање грађевинског земљишта 40.000 6.800 80.000 200 

  722412 Накнада за кориштење грађевинског земљишта 10.000 2.351 20.000 200 

  722424 Накнада за кориштење минералних сировина 20.000 2.477 20.000 100 

  722425 Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 10.000 0 10.000 100 

  722435 Средства за развој неразвијених дијелова општине 440.000 51.676 480.000 109 

  722400 Накнада за кориштење вода 170.000 24.400 90.000 53 

  722461 Комунална накнада 70.000 11.640 75.000 107 

  722467 Накнада за противпожарну заштиту 45.000 13.148 45.000 100 

  722491 Концесионе накнаде 75.000 5.962 75.000 100 

    Свега: 880.000 118.453 895.000 102 

2.5.   Приходи од пружања јавних услуга         

  722591 Приходи од пружања јавних услуга-Општинска управа 10.000 3.161 10.000 100 

  722591 Властити приходи-Центар за социјални рад 10.000 6.391 10.000 100 

  722591 Властити приходи-Дјечији вртић 180.000 22.175 150.000 83 

  722591 Властити приходи-ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ 12.000 331 12.000 100 

  722591 Властити приходи-Народна библиотека 1.000 395 1.000 100 

  722591 Властити приходи-ЈУ Центар за културу и спорт 15.000 810 15.000 100 

    Свега: 228.000 33.263 198.000 87 

2.6.   Новчане казне         

  723121 Новчане казне 1.000 0 1.000 100 

    Свега: 1.000 0 1.000 100 

              

2.7.   Ост. непор. приходи         

  729124 Остали непорески приходи 30.000 6.784 35.000 117 

    Свега: 30.000 6.784 35.000 117 

              

    УКУПНО  НЕПОРЕСКИ  ПРИХОДИ 1.494.000 245.452 1.449.000 97 

              

3.   Текуће помоћи         

  731211 Текуће помоћи 10.000 0 10.000 100 

    Свега: 10.000 0 10.000 100 

4.   Капиталне помоћи         

  731229 Капиталне помоћи 30.000 0 230.000 767 

    Свега: 30.000 0 230.000 767 

              

5.   Tрансфери између различитих јединица власти         

  787200 Tрансфери од ентитета 590.000 207.432 642.000 109 

  787300 Tрансфери од јединица локалне самоуправе  0 27.400 27.000 - 

    Свега: 590.000 234.832 669.000 113 

              

II   Примици за нефинансијску имовину         

  813100 Примици од продаје имовине-земљишта 140.000 0 140.000 100 

    Свега: 140.000 0 140.000 100 

III   Примици од узетих зајмова         

  921111 Примици од издавања обвезница у земљи 0 0 1.200.000 - 
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  921200 Примици од зајмова узетих од банака-револвинг 0 0 340.000 - 

    Свега: 0 0 1.540.000 - 

              

IV   
Остали примици из трансакција са другим јединицама 

власти 
        

  938110 
Примици за накнаде плата за родитељско одсуство који се 

рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 
30.000 13.846 50.000 167 

    Свега: 30.000 13.846 50.000 167 

  

РАСХОДИ  БУЏЕТА 
 

(Збирни преглед прихода и расхода по економским категоријама) 
 

Р.  

бр. 
Позиц. О П И С 

План 

2021. 

год. 

Извршење 

I-III 2021. 

год. 

Ребаланс 

2021. 

год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

Б   БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА  (1+9+11+12+13+14+15) 8.000.000 1.971.588 9.824.000 123 

              

1.   ТЕКУЋИ  РАСХОДИ  (2+3+4+6+7+8) 6.760.650 1.607.484 7.110.950 105 

2. 411000 Расхoди за лична примања 2.807.650 696.388 2.984.150 106 

  411100 Расходи за бруто плате 2.382.200 603.901 2.558.700 107 

  411200 Расх. за  накнаде  запослених 346.600 81.525 346.600 100 

  411300 Расходи плата за вријеме боловања којe се не рефундирају 15.000 7.068 15.000 100 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима 63.850 3.894 63.850 100 

              

3. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.477.300 254.891 1.603.100 109 

  412100 Расходи по основу закупа 5.100 0 5.100 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 141.000 30.559 141.000 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 114.800 15.993 116.800 102 

  412300 Расходи за режијски материјал 42.100 6.682 42.100 100 

  412400 Расходи за остали материjал за посебне намјене 51.000 11.983 50.800 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 130.800 6.214 211.800 162 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  7.500 338 7.500 100 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 39.300 7.039 43.300 110 

  412700 Расходи за стручне услуге 112.300 26.502 126.300 112 

  412800 Расходи за услуге одржававања јавних површина 310.000 49.787 337.000 109 

  412900 Остали непоменути расходи 212.400 43.149 210.400 99 

  412900 
Расходи за бруто накнаде одборника, Општинска изборна 

комисија и трошкови бирачких одбора 
286.000 55.962 286.000 100 

  412900 Расходи манифестација 25.000 682 25.000 100 

              

4.   Грантови  2.151.200 576.659 2.179.200 101 

  414100 Субвенције предузећима за запошљавање 30.000 0 30.000 100 

  415200 Грантови другим нивоима владе 18.500 650 18.500 100 

  415200 Текући грантови јавним нефинасијским субјектима 602.700 141.033 605.700 100 

  416100 Грантови појединцима 1.340.000 388.858 1.365.000 102 

  416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 160.000 46.118 160.000 100 

              

5. 415230 Капитални грантови 50.500 0 50.500 100 

  415200 Учешће у пројектима 30.500 0 30.500 100 

  415200 Суф.изгр. Храма Васкрс. Госп. у Српцу 20.000 0 20.000 100 

6. 413000 Расходи финансирања - кредити банке и обвезнице  312.400 78.497 332.400 106 

  413100 Расходи по основу камата на обвезнице 192.500 48.125 212.500 110 

  413300 Расходи по основу камата примљених зајмова у земљи 119.900 30.372 119.900 100 
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7. 418000 Расходи финансирања - кредит за воде  2.100 1.048 2.100 100 

  418100 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 2.100 1.048 2.100 100 

              

8. 419000 Расходи по судским рјешењима 10.000 0 10.000 100 

  419100 Расходи по судским рјешењима 10.000 0 10.000 100 

              

9. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 45.000 14.777 49.800 111 

  487300 Помоћ општини Костајница 0 5.000 5.000 - 

  487400 
Трансфери фонду солидарности за дијагностику и 

лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 
2.000 0 1.800 90 

  487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 43.000 9.777 43.000 100 

    Капитални издаци         

10. 511000 Издаци за набавку сталних средстава 200.500 6.482 1.536.500 766 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 20.000 0 1.400.000 7.000 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 
120.000 3.479 72.000 60 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 31.500 663 31.500 100 

  511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 25.000 2.340 29.000 116 

  513100 Издаци за прибављање земљишта  4.000 0 4.000 100 

  513100 Издаци за прибављање земљишта  4.000 0 4.000 100 

11.   Укупно капитални издаци (5+10) 251.000 6.482 1.587.000 632 

              

12. 621000 Издаци за отплату дугова према банкама  481.600 119.362 599.500 124 

  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова од банака  481.600 119.362 599.500 124 

              

13. 628000 
Издаци за отплату дуговапрема другим јединицам 

власти  
423.100 207.141 423.100 100 

  628100 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова од 

ентитета  
423.100 207.141 423.100 100 

              

14. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 

власти 
28.650 16.342 48.650 170 

  638100 
Издаци накнада плата за вријеме боловања којe се 

рефундирају 
28.650 16.342 48.650 170 

              

15. * Буџетска резерва 10.000 0 5.000 50 

       
БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА 

 
ПО  КОРИСНИЦИМА  ЗА  2021.  ГОДИНУ 

 

Р.  

бр. 
Позиц. 

 

О П И С 

План 

2021. 

год. 

Извршење 

I-III 2021. 

год. 

Ребаланс 

2021. 

год. 

Индекс 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

    
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ – ОДСЈЕК  ЗА  

СКУПШТИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
        

              

1. 412000 
Расходи за бруто накнаде одборника, Општинска 

изборна комисија и трошкови бирачких одбора 
286.000 55.962 286.000 100 

  412900 Расходи за бруто накнаде одборника 265.000 53.730 265.000 100 

  412900 Општинска изборна комисија 9.000 2.232 9.000 100 

  412900 Трошкови бирачких одбора 12.000 0 12.000 100 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 13.000 47 13.000 100 

  412700 Расходи за услуге штампања 13.000 47 13.000 100 

3. 415000 Грантови у земљи 18.500 650 18.500 100 

  415200 Текући грантови политичким организацијама 15.000 650 15.000 100 
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  415200 Савез општина и градова 3.500 0 3.500 100 

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

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.500 0 1.500 100 

    Укупно потрошачка јединица 0110 319.000 56.659 319.000 100 

              

    
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ – СЛУЖБА  НАЧЕЛНИКА  

ОПШТИНЕ  
        

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 96.000 29.062 91.000 95 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  5.000 180 5.000 100 

  412700 Расходи за стручне услуге 30.000 11.651 25.000 83 

  412900 Расходи по основу репрезентације 20.000 4.271 20.000 100 

  412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3.000 280 3.000 100 

  412900 Расходи по основу свечаности и прослава 8.000 0 8.000 100 

  412900 Остали непоменути расходи 30.000 12.680 30.000 100 

2. 415000 Грантови  28.000 12.600 28.000 100 

  415200 Остале организације и удружења 20.000 4.600 20.000 100 

  415200 Синдикална организација општинске управе 8.000 8.000 8.000 100 

3. 419000 Расходи по судским рјешењима 10.000 0 10.000 100 

  419100 Расходи по судским рјешењима 10.000 0 10.000 100 

4. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 7.500 0 11.500 153 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 7.500 0 7.500 100 

  511700 Израда веб сајта општине 0 0 4.000 - 

    Укупно потрошачка јединица 0120 141.500 41.662 140.500 99 

              

    БУЏЕТСКА  РЕЗЕРВА          

1. * Текуће помоћи 10.000 0 5.000 50 

  * Буџетска резерва 10.000 0 5.000 50 

    Укупно буџетска резерва 10.000 0 5.000 50 

              

    ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ОПШТУ  УПРАВУ         

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 70.000 12.067 75.000 107 

  412300 Расходи за режијски материјал 26.000 5.118 26.000 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 20.000 1.827 25.000 125 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 24.000 5.122 24.000 100 

2. 416000 Дознаке на име социјалне заштите 322.000 143.144 347.000 108 

  416100 Помоћи социјално угроженом становништву 65.000 22.235 75.000 115 

  416100 
Посебна заштита бораца,РВИ и породица погинулих 

бораца 
75.000 32.569 85.000 113 

  416000 Помоћ социјално угроженим пензионерима 10.000 0 10.000 100 

  416100 Обиљежавање датума од значаја борачких категорија 8.000 888 8.000 100 

  416100 Реновирање и одржавање спомен обиљежја 5.000 0 5.000 100 

  416100 Алтернативни смјештај 10.000 3.210 10.000 100 

  416100 Подршка наталитетној политици  85.000 62.233 85.000 100 

  416100 Превоз и смјештај за дјецу са посебним потребама 35.000 11.100 35.000 100 

  416100 Помоћ дјеци обољелој од дијабетиса  15.000 7.560 15.000 100 

  416100 Превоз за ученике - сoцијалне категорије  14.000 3.349 14.000 100 

  416100 Превоз за ученике - превозници 0 0 5.000 - 

3. 415000 Грантови  174.700 42.210 174.700 100 

  415200 Цивилна заштита 5.000 0 5.000 100 

  415200 Општинска борачка организација 55.000 13.740 55.000 100 
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  415200 
Оо породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила РС  
20.000 4.980 20.000 100 

  415200 Удружење ратних војних инвалида 10.000 2.490 10.000 100 

  415200 Субнор 4.200 1.050 4.200 100 

  415200 Црвени крст 25.000 6.240 25.000 100 

  415200 Удружење пензионера 20.000 4.980 20.000 100 

  415200 Удружење родитеља за дјецу са посебним потребама 35.000 8.730 35.000 100 

  415200 Међуопштинско удружење цивилних жртава рата 500 0 500 100 

    Укупно потрошачка јединица 0130 566.700 197.421 596.700 105 

              

    ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ФИНАНСИЈЕ         

1. 411000 Расходи за лична примања 1.879.000 475.218 2.020.000 108 

  411100 Расходи за бруто плате 1.550.000 403.432 1.691.000 109 

  411200 Расходи за накнаде запослених 258.000 60.823 258.000 100 

  411300 Расходи плата за вријеме боловања којe се не рефундирају 15.000 7.068 15.000 100 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима 56.000 3.894 56.000 100 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 22.800 6.718 30.800 135 

  412700 Расходи за услуге осигурања и финансијског посредовања 10.000 4.921 18.000 180 

  412700 Расходи за трошкове одржавања лиценци 4.300 0 4.300 100 

  412900 Остали непоменути расходи 6.000 1.061 6.000 100 

  412900 Раходи за бруто накнаде волонтерима 2.500 735 2.500 100 

3. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 2.000 5.000 6.800 340 

  487300 Помоћ општини Костајница 0 5.000 5.000 - 

  487400 
Трансфери фонду солидарности за дијагностику и 

лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 
2.000 0 1.800 90 

4. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 

власти 
8.500 6.249 8.500 100 

  638100 
Издаци накнада плата за вријеме боловања којe се 

рефундирају 
8.500 6.249 8.500 100 

    Укупно потрошачка јединица 0140 1.912.300 493.184 2.066.100 108 

              

 
  

ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРИВРЕДУ,  ПОЉОПРИВРЕДУ  И  

ДРУШТВЕНЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ 
        

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 37.000 1.488 37.000 100 

  412900 Услуге мртвозорства 14.000 1.488 12.000 86 

  412200 Услуге дератизације 8.000 0 7.500 94 

  412200 Услуге дезинсекције 5.000 0 7.500 150 

  412500 Расходи текућег одржавања каналске мреже  10.000 0 10.000 100 

2. 414000 Субвенције 30.000 0 30.000 100 

  414100 Субвенције предузећима за запошљавање 30.000 0 30.000 100 

3. 416000 Текуће дознаке грађанима 143.000 10.830 143.000 100 

  416100 Стипендије  60.000 8.000 60.000 100 

  416100 Средства за награде матурантима средњих школа 5.000 100 5.000 100 

  416100 Превоз ученика 18.000 2.601 18.000 100 

  416100 Средства за пољопривредне произвођаче  60.000 129 60.000 100 

4. 415000 Грантови  400.000 86.223 403.000 101 

  415200 Радио Србац 95.000 23.748 95.000 100 

  415200 СКПД Просвјета 14.000 3.498 14.000 100 

  415200 Дом здравља 57.000 14.250 57.000 100 

  415200 НО Миленијум 3.000 750 3.000 100 

  415200 УГ  Ц.Е.З.А.Р. 18.000 3.500 18.000 100 
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  415200 УГ ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ  15.000 3.750 15.000 100 

  415200 Средства за спорт 120.000 24.100 120.000 100 

  415200 Културно-спортске манифестације 20.000 0 20.000 100 

  415200 Вјерске заједнице 5.000 380 5.000 100 

  415200 Културно умјетничка друштва 5.000 1.000 5.000 100 

  415200 Удружење слабовидних и слијепих 7.000 1.749 7.000 100 

  415200 Суфинансирање омладинских пројеката 12.000 0 12.000 100 

  415200 Удружење жена Србац 2.000 498 2.000 100 

  415200 Противградна заштита 27.000 9.000 27.000 100 

  415200 Волонтерски сервис РС 0 0 3.000 - 

5. 511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 
20.000 0 18.000 90 

  511200 Реконструкција водопривредних објеката 5.000 0 5.000 100 

  511200 BFC SEE цертификација 15.000 0 13.000 87 

    Укупно потрошачка јединица 0150 630.000 98.541 631.000 100 

              

    
ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРОСТОРНО  УРЕЂЕЊЕ  И 

СТАМБЕНО–КОМУНАЛНЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ 
        

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 595.700 89.609 713.700 120 

  412100 Расходи по основу закупа  5.100 0 5.100 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 60.000 7.410 60.000 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 65.000 13.227 65.000 100 

  412200 Расходи пo основу провизије за наплаћену таксу  3.600 0 3.600 100 

  412500 Одржавање локалих некатегорисаних путева и улица 50.000 850 130.000 260 

  412500 Одржавање и санација јавне расвјете 20.000 0 20.000 100 

  412700 Расходи за унапређење безбједности у саобраћају 5.000 0 5.000 100 

  412700 Геодетске услуге  10.000 1.406 21.000 210 

  412800 Одржавање зелених површина 160.000 21.520 160.000 100 

  412800 Расходи уређење града  10.000 0 17.000 170 

  412800 Расходи зимске службе 45.000 0 45.000 100 

  412800 Расходи уличне расвјете 95.000 28.266 95.000 100 

  412800 Расходи одвоза смећа 0 0 20.000 - 

  412900 Расходи за услуге контроле и наплате паркинга  67.000 16.929 67.000 100 

2. 511000 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 20.000 0 1.400.000 7.000 

  511100 Издаци за изградњу водоводне мреже 20.000 0 0 0 

  511100 Издаци за изградњу зграде за младе брачне парове 0 0 1.400.000 - 

3. 511700 Издаци за нематеријалну произ.имовину 25.000 2.340 25.000 100 

  511700 Издаци за израду просторно планске документације 25.000 2.340 25.000 100 

4. 511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 
100.000 3.479 54.000 54 

  511200 Реконструкција зграда 30.000 1.162 30.000 100 

  511200 Реконструкција путева, водопривредних објеката и улица 70.000 2.317 24.000 34 

5. 513100 Издаци за прибављање земљишта  4.000 0 4.000 100 

  513110 Издаци за прибављање земљишта  4.000 0 4.000 100 

    Укупно потрошачка јединица 0160 744.700 95.427 2.196.700 295 

              

    ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ         

1. 412000 Расходи за стручне услуге 3.000 149 3.000 100 

  412700 Узорковање по службеној дужности 3.000 149 3.000 100 

    Укупно потрошачка јединица 0220 3.000 149 3.000 100 
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    ТЕРИТОРИЈАЛНА  ВАТРОГАСНА  ЈЕДИНИЦА         

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 40.000 5.770 40.000 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 3.000 870 3.000 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 3.500 707 3.500 100 

  412300 Расходи за режијски материјал 500 84 500 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 8.000 1.831 8.000 100 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 12.000 1.910 12.000 100 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  1.000 0 1.000 100 

  412700 Расходи за услуге осигурања 2.000 117 2.000 100 

  412900 Остали непоменути расходи 10.000 251 10.000 100 

2. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 8.000 0 8.000 100 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8.000 0 8.000 100 

    Укупно потрошачка јединица 0125 48.000 5.770 48.000 100 

              

    ОСТАЛА  БУЏЕТСКА  ПОТРОШЊА         

1. 415000 Грантови 50.000 0 50.000 100 

  415200 Учешће у пројектима 30.000 0 30.000 100 

  415200 Суф.изгр. Храма Васкрс. Госп. у Српцу 20.000 0 20.000 100 

2. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 310.500 77.930 330.500 106 

  413100 Расходи по основу камата на обвезнице 192.500 48.125 212.500 110 

  413300 Расходи по основу камата примљених зајмова од банака  118.000 29.805 118.000 100 

  418000 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови 

између јединица власти 
2.100 1.048 2.100 100 

  418100 Расходи по основу камата примљених зајмова од ентитета  2.100 1.048 2.100 100 

3. 621000 Издаци за отплату дугова 469.100 116.351 587.000 125 

  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова од банака  469.100 116.351 587.000 125 

  628000 
Издаци за отплату дугова према другим јединицама 

власти 
423.100 207.141 423.100 100 

  628100 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова од 

ентитета  
423.100 207.141 423.100 100 

    Укупно потрошачка јединица 0190 1.254.800 402.471 1.392.700 111 

              

    I  ЈУ ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД         

1. 411000 Расходи за лична примања 300.850 62.971 304.850 101 

  411100 Расходи за бруто плате 255.000 54.497 259.000 102 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 43.000 8.474 43.000 100 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима 2.850 0 2.850 100 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 60.000 9.920 60.000 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 5.200 222 5.200 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 9.100 1.663 9.100 100 

  412300 Расходи за режијски материјал 5.500 550 5.500 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.000 180 3.000 100 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 3.000 7 3.000 100 

  412700 Расходи за стручне услуге 20.300 4.678 20.300 100 

  412900 Остали непоменути расходи 6.400 876 6.400 100 

  412900 Расходи рада комисија 7.500 1.744 7.500 100 

3. 416000 Дознаке на име социјалне заштите 1.035.000 281.001 1.035.000 100 

  416100 Програм социјалне заштите 875.000 234.883 875.000 100 

  416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 160.000 46.118 160.000 100 

4. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 43.000 9.777 43.000 100 
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  487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 43.000 9.777 43.000 100 

5. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 3.000 0 3.000 100 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000 0 3.000 100 

6. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 

власти 
20.150 10.093 30.150 150 

  638100 
Издаци накнада плата за вријеме боловања којe се 

рефундирају 
20.150 10.093 30.150 150 

    Укупно потрошачка јединица 0300 1.462.000 373.762 1.476.000 101 

              

    II ЈУ  ДЈЕЧИЈИ  ВРТИЋ  "НАША  РАДОСТ"         

1. 411000 Расходи за лична примања 385.000 99.412 405.000 105 

  411100 Расходи за бруто плате 370.000 97.371 390.000 105 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 10.000 2.041 10.000 100 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи радницима 5.000 0 5.000 100 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 99.300 23.913 99.100 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 18.000 7.632 18.000 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 6.500 1.194 6.500 100 

  412400 Расходи за остали материјал за посебне намјене 50.000 11.803 49.800 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 2.300 590 2.300 100 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  1.000 158 1.000 100 

  412700 Расходи за стручне услуге 3.500 1.981 3.500 100 

  412900 Остали непоменути расходи 18.000 554 18.000 100 

3. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.000 663 2.000 100 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000 663 2.000 100 

    Укупно потрошачка јединица 0400 486.300 123.987 506.100 104 

       

    
III АГЕНЦИЈА  ЗА  РАЗВОЈ  МАЛИХ  И  СРЕДЊИХ  

ПРЕДУЗЕЋА 
        

1. 411000 Расходи за лична примања 56.700 15.294 59.700 105 

  411100 Расходи за бруто плате 53.500 13.380 56.500 106 

  411200 Расх.за накнаде запослених 3.200 1.914 3.200 100 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.000 27 1.000 100 

  412300 Расходи за режијски материјал 200 0 200 100 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  300 0 300 100 

  412900 Остали непоменути расходи 500 27 500 100 

    Укупно потрошачка јединица 0910 57.700 15.321 60.700 105 

              

    IV  ЈУ  ЦСШ  "ПЕТАР  КОЧИЋ"         

1. 411000 Расходи за лична примања 18.900 4.100 18.900 100 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 18.900 4.100 18.900 100 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 73.100 8.506 73.100 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 33.000 3.323 33.000 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 11.100 2.301 11.100 100 

  412300 Расходи за режијски материјал 7.000 659 7.000 100 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1.000 180 1.000 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 10.000 889 10.000 100 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 2.000 0 2.000 100 

  412700 Расходи за стручне услуге 5.000 503 5.000 100 

  412900 Остали непоменути расходи 4.000 650 4.000 100 

    Укупно потрошачка јединица 0025 92.000 12.606 92.000 100 
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    V  ЈУ  НАРОДНА  БИБЛИОТЕКА         

1. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 17.000 2.529 17.000 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 1.800 256 1.800 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 1.800 689 1.800 100 

  412300 Расходи за режијски материјал 1.600 215 1.600 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 1.800 0 1.800 100 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 1.000 0 1.000 100 

  412700 Расходи за услуге осигурања 500 0 500 100 

  412900 Остали непоменути расходи 8.500 1.370 8.500 100 

2. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 3.500 0 3.500 100 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3.500 0 3.500 100 

    Укупно потрошачка јединица 0066 20.500 2.529 20.500 100 

            
 

    VI ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА         

1. 411000 Расходи за лична примања 37.200 9.210 29.700 80 

  411100 Расходи за бруто плате 33.700 8.405 26.200 78 

  411200 Расх.за накнаде запослених 3.500 805 3.500 100 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 15.400 585 15.400 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 1.200 285 1.200 100 

  412300 Расходи за режијски материјал 300 0 300 100 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја  200 0 200 100 

  412700 Расходи за стручне услуге 1.700 300 1.700 100 

  412900 Остали непоменути расходи 2.000 0 2.000 100 

  412900 Културно-спортске манифестације 10.000 0 10.000 100 

3. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.000 0 1.000 100 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000 0 1.000 100 

4. 638000 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 

власти 
0 0 10.000 - 

  638100 
Издаци накнада плата за вријеме боловања којe се 

рефундирају 
0 0 10.000 - 

    Укупно потрошачка јединица  53.600 9.795 56.100 105 

              

    VII ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ         

1. 411000 Расходи за лична примања 130.000 30.184 146.000 112 

  411100 Расходи за бруто плате 120.000 26.816 136.000 113 

  411200 Расходи за  накнаде запослених 10.000 3.368 10.000 100 

2. 412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 48.000 8.541 48.000 100 

  412200 Расходи по основу утрошене енергије 15.000 5.029 15.000 100 

  412200 Расходи за комуналне и комуникационе услуге 5.000 1.744 5.000 100 

  412300 Расходи за режијски материјал 1.000 56 1.000 100 

  412500 Расходи за текуће одржавање 2.500 47 2.500 100 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 500 0 500 100 

  412700 Расходи за стручне услуге 4.000 750 4.000 100 

  412900 Остали непоменути расходи 5.000 233 5.000 100 

  412900 Културно-спортске манифестације 15.000 682 15.000 100 

  415000 Грантови 500 0 500 100 

  415200 Учешће у пројектима 500 0 500 100 

3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 1.900 567 1.900 100 

  413300 Расходи по основу камата примљених зајмова од банака  1.900 567 1.900 100 

4. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 5.000 0 5.000 100 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5.000 0 5.000 100 

5. 621000 Издаци за отплату дугова 12.500 3.011 12.500 100 
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  621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова од банака  12.500 3.011 12.500 100 

    Укупно потрошачка јединица  197.900 42.303 213.900 108 

              

    Укупно Општинска управа 5.630.000 1.391.284 7.398.700 131 

    Укупно Начелник општине-Служба начелника општине  151.500 41.662 145.500 96 

    
Укупно Скупштина општине-Служба за скупштинске 

послове  
319.000 56.659 319.000 100 

    Укупно Одјељење за општу управу 566.700 197.421 596.700 105 

    
Укупно Одјељење за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности 
630.000 98.541 631.000 100 

    
Укупно Одјeљење за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности 
744.700 95.427 2.196.700 295 

    Укупно Одјељење за финансије 1.912.300 493.184 2.066.100 108 

    Укупно Одјељење за инспекцијске послове 3.000 149 3.000 100 

    Укупно Територијална ватрогасна јединица 48.000 5.770 48.000 100 

    Укупно Остала буџетска потрошња 1.254.800 402.471 1.392.700 111 

    Укупно ЈУ Центар за социјални рад 1.462.000 373.762 1.476.000 101 

    Укупно ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" 486.300 123.987 506.100 104 

    Укупно Агенција за развој малих и средњих предузећа 57.700 15.321 60.700 105 

    Укупно ЈУ ЦСШ "Петар Кочић" 92.000 12.606 92.000 100 

    Укупно ЈУ Народна библиотека 20.500 2.529 20.500 100 

    Укупно ЈУ Центар за културу и спорт  197.900 42.303 213.900 108 

    Укупно Туристичка организација Србац  53.600 9.795 56.100 105 

    УКУПНО БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 8.000.000 1.971.588 9.824.000 123 

 

ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАСИФИКАЦИЈА  

Табела 1 
     

  
Функц. 

код 
О П И С   (Фонд 01) 

План 

2021. 

год. 

Извршење 

I-III 2021. 

год. 

Ребаланс 

2021. 

год. 

Индекс 

5/3 

  1 2 3 4 5 6 

  01 Опште јавне услуге 3.238.300 769.313 3.532.100 109 

  02 Одбрана 5.000 0 5.000 100 

  03 Јавни ред и сигурност 48.000 5.770 48.000 100 

  04 Економски послови 53.600 9.795 46.100 86 

  06 Стамбени и заједнички послови 149.000 5.819 1.483.000 995 

  07 Здравство 57.000 14.250 57.000 100 

  08 Рекреација, култура, религија 778.900 126.112 795.900 102 

  09 Образовање 578.300 136.594 598.100 103 

  10 Социјална заштита 2.028.700 571.183 2.042.550 101 

    УКУПНО (класификовани расходи): 6.936.800 1.638.836 8.607.750 124 

       
Табела 2 

     

  
Функц. 

код 
О П И С   (Фонд 01) 

План 

2021. 

год. 

Извршење 

I-III 2021. 

год. 

Ребаланс 

2021. 

год. 

Индекс 

5/3 

  1 2 3 4 5 6 

  ЗУ 1. Зaједничке услуге 6.238.500 1.478.142 7.889.650 126 

  ИУ 2. Индивидуалне услуге 698.300 160.694 718.100 103 

    УКУПНО (1+2): 6.936.800 1.638.836 8.607.750 124 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52/14 и 15/16), члана 37. став 2. 

тачка 2. и члана  90. Статута општине Србац 

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

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

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној 15.07.2021. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине 

Србац за 2021. годину 

 

Члан 1. 

 

У одлуци о извршењу Буџета општине Србац за 2021. 

годину („Службени гласник општине Србац“, број 

18/20) члан 2. мијења се и гласи: 

 

„Средства буџета из члана 1. ове одлуке распоређују 

се у укупном износу од  9.824.000,00 КМ од чега: 

 

- на текуће и капиталне 

 трошкове  ........... 8.697.950,00 КМ 

 

- на трансферe између различитих 

  јединица власти, буџетску  

  резерву и издатке за  

 отплату дугова  .......... 1.126.050,00 КМ„                                                                

     

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-142/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Србац („Службени гласник општине Србац “, брoj 

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

одржаној 15.07.2021. године је донијела 

 

О Д Л У К У 

О ПОСТУПКУ  ЗА ДОДЈЕЛУ И ПРЕСТАНАК 

СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД  ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА   

ЗА  ОПШТИНУ  СРБАЦ 

Члан 1. 

 

Oвом одлуком уређује се поступак за додјелу и 

престанак статуса удружења од јавног интереса за 

општину Србац ( у даљем тексту: Удружење).  

Члан 2. 

Статус Удружења  својом одлуком  утврђује  

Скупштина  општине на приједлог Начелника 

општине поштујући историјске, културолошке, 

мултиетничке, територијалне и социјално-

хуманитарне принципе. 

Члан 3. 

Удружење које дјелује на подручју општине Србац 

као организациона јединица удружења од јавног 

интереса за Републику Српску стиче статус  

удружења од јавног интереса за општину Србац.  

Одредбе из претходног става се односе на удружење 

које активно дјелује и остварује своје циљеве на 

подручју општине Србац најмање двије године. 

Члан 4. 

Удружење може стећи статус од интереса за општину 

ако његово дјеловање превазилази интересе његових 

чланова, и ако је намијењено задовољавању потреба 

локалне заједнице,  и то у сљедећим областима: 

 заштите права бораца отаџбинског рата и 

ослободилачких ратова, ратних војних 

инвалида,цивилних жртава рата, породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, 

 социјалне заштите - помоћ сиромашним и 

социјално угроженим, 

 помоћ инвалидима, дјеци и старим 

особама, 

 заштите људских права, права мањина, 

родне равноправности,толеранције, културе 

и вјерских слобода, 

 здравства и науке,  

 заштите животне средине и цивилног 

друштва,  

 заштите права потрошача, 

   у другим областима од интереса за 

локалну заједницу. 

 

Члан 5. 

Критеријуми за утврђивање статуса Удружења су: 
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1) удружења која активно дјелују и 

остварују своје циљеве на подручју Општине најмање 

двије године; 

 

2) удружења која окупљају већи број 

чланова о којима воде уредну евиденцију, и имају 

искуство у управљању пројектима, стручне и 

управљачке капацитете (особље, опрема и 

способност за управљање буџетом 

пројеката/програма); 

3) удружења чијим 

пројектима/програмима је обухваћен већи број 

корисника-грађана (дјеца, млади, старе особе, лица са 

инвалидитетом и сл.); 

4) удружења која дјелују дужи период 

у континуитету и доприносе заштити и побољшању 

живота специфичних група (инвалидна лица, дјеца, 

старе особе и сл.); 

5) удружења која су реализовала већи 

број пројеката/програма у протеклом периоду, и 

утицала на задовољавање потреба већег броја 

корисника, а у којима је препознат значај за 

Општину; 

6) удружења која својим активностима 

и пројектима пружају одређене услуге становништву, 

и на тај начин се препознају као партнери Општине  и 

општинских јавних установа у сервисирању 

одређених потреба грађана; 

7) удружења која имају развијене 

партнерске односе са сродним удружењима, и 

наступају заједно у имплементацији пројеката 

/програма; 

8) удружења која за свој рад и 

реализацију својих активности, поред средстава из 

буџета Општине, обезбјеђују финансијска средства из 

других извора финасирања (донатора, спонзора); 

9) удружења која реализују 

пројекте/про-граме у континуитету, током цијеле 

године; 

10) удружења која редовно достављају 

годишње програме рада, и извјештаје о раду, усвојене 

од стране овлштеног органа удружења; 

11) удружења која редовно одржавају 

сједнице органа управљања, утврђених Статутом 

удружења, 

12) удружења која досљедно поштују 

принцип тачности и транспарентности у подношењу 

извјештаја о раду према Општини, и обавјештавању 

јавности. 

 

Члан 6. 

 

Статус Удружења утврђује се након проведеног 

јавног конкурса којег расписује и спроводи Начелник 

општине.   

 

Јавни конкурс се расписује сваке четврте године, 

рачунајући од дана ступања на снагу претходне 

одлуке о утврђивању статуса  Удружења. 

 

Конкурс се расписује  у једном дневном гласилу 

доступном свим грађанима Општине и на интернет 

страници Општине, те остаје отворен највише 15 

дана од дана објављивања. 

 

Члан 7. 

 

Уз пријаву на јавни конкурс  заинтересована 

удружења треба да доставе: 

1) Рјешење о регистрацији удруже-ња; 

2) Потврда о пореској регистрацији; 

3) Статут удружења; 

4) Број регистрованих чланова удружења 

овјерен од стране овлаштеног лица удружења; 

5) Доказ о разлозима оснивања  

удружења; 

6) Доказ о постојању техничких, 

материјалних и људских ресурса за остваривање 

циљева удружења утврђених Статутом или другим 

актом удружења; 

7) Доказ да дјелују као орга-низационе 

јединице удружења од јавног интереса за Републику 

Српску; 

8) Програм рада удружења за текућу 

годину усвојен од стране овлаштеног органа 

удружења; 

9) Извјештај о раду, са финан-сијским 

извјештајем-за годину која претходи години у којој 

се подноси захтјев, усвојен од стране овлаштеног 

органа удружења ; 

10)  Списак реализованих активности или 

пројеката у области у којој конкуришу за проглашење 

удружења од општег интереса за Општину. 

 

Услови из претходног става доказују се: 

1) тачке 1,2. и 3. - фотокопија акта о 

регистрацији и статута удружења; 

2) тачка 4 - овјерен списак чланова 

удружења; 

3) тачке 5, 6. и 7.  – писмено 

образложење сваког услова од стране предсједника 

удружења. 

Члан 8. 

Пријава на јавни конкурс доставља се  Општинској 

управи општине Србац на прописаном обрасцу који 

је саставни дио конкурса. 

Члан 9. 

Поступак јавног конкурса за утврђивање статуса 

Удружења спроводи Комисија за спровођења 

конкурса ( у даљем тексту: Комисија), која се састоји 

од пет чланова. 
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Комисију именује Начелник општине. 

 

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја 

чланова, и о свом раду води записник. 

 

Комисија, након спроведеног конкурса, приједлог 

одлуке за додјелу статуса од јавног интереса 

удружењу доставља Начелнику општине у року од 15 

дана од дана истека јавног конкурса.  

 

Члан 10. 

Одредбе које се односе на провођење поступка јавног 

конкурса примјењују се и за удружења из члана 3. 

ове одлуке.  

Члан 11. 

Удружења којима се утврди статус удружења од 

интереса за Општину могу остварити подршку 

Општине у суфинансирању активности утврђених 

Годишњим програмом рада, у складу са 

могућностима буџета, и адекватну помоћ у 

обезбјеђивању других материјалних услова за рад и 

активности удружења. 

Члан 12. 

Удружењу престаје статус од интереса за Општину у 

сљедећим случајевима: 

 а) по сопственом захтјеву, 

 б) брисањем удружења из судског регистра, 

 ц) одлуком Скупштине општине, и то у 

сљедећим случајевима: 

 

- уколико удружење, након додјеле статуса од 

интереса за Општину, не реализује активности и 

циљеве утврђене Статутом, Годишњим програмом 

рада удружења, и не поднесе, благовремено и тачно, 

извјештај о утрошеним средствима и Годишњи 

извјештај о раду, усвојен од стране овлаштеног 

органа удружења, 

- уколико се наруше критеријуми по основу којих је 

утврђен статус удружења од интереса за Општину. 

 

Члан 13. 

Коначну Одлуку о престанку статуса од интереса за 

Општину доноси Скупштина општине на приједлог 

Начелника општине. 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „ Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-143/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

13. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 

107/19 и 1/21), члана 13. Закона о социјалном 

становању Републике Српске (,,Службени гласник 

Републике Срспке“, број:  54/19), члана 1. и 5. став 1. 

Одлуке о фонду стамбених јединица социјалног 

становања општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 9/20), Правилника о поступку 

додјеле стамбених јединица социјалног становања 

(„Службени гласник општине Србац“, 11/20), члана 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

15.07.2021. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању провођењу поступка додјеле у закуп 

стамбених јединица  

социјалног становања Општине Србац 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком приступа се провођењу поступка 

додјеле у закуп стамбених јединица социјалног 

становања на подручју општине Србац, у складу са 

Одлуком о фонду стамбених јединица социјалног 

становања општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 9/20) и Правилником о 

поступку додјеле стамбених јединица социјалног 

становања („Службени гласник општине Србац“, 

11/20), и то следеће стамбене јединице: 

 

стамбене јединице на локацији у Улици 11. Новембар 

број 24А Србац: 

 

- први спрат, стан број 1, по структури трособан, 

76,94 m2, 

- први спрат, стан број 2, по структури трособан, 

64,08 m2, 

- мансарда, стан број 3, по структури двособан, 52,58 

m2, 

- мансарда, стан број 4, по структури двособан, 49,33 

m2, 

- мансарда, стан број 5, по структури двособан, 37,13 

m2, и 

- стамбена јединица у Српцу, у Улици Здравка 

Челара број 21, приземље, стан број 1, по структури    

  двособан, 60,82 m2. 
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Члан 2. 

 

Овлашћује се Начелник општине да у име Општине 

распише јавни конкурс за додјелу у закуп стамбених 

јединица социјалног становања из члана 1. Одлуке, 

именује комисију за провођење поступка додјеле, те 

након провођења поступка додјеле закључи уговор о 

закупу стамбених јединица са корисницима. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-144/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_________________________________________ 
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На основу члана 10. став (6) Закона о споменицима и 

спомен-обиљежјима ослобо-дилачких ратова 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 28/12), 

члана 30. став (2), члана 39. став (2) тачка (2), члана 

72. и  члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21),  члана 37. став (2) тачка (2), члана 90. 

и члана 95. став (1) Статута општине Србац 

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

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о уврштавању спомен-обиљежја Урић Зорана, 

војника (ЈНА),  

у Листу споменика и спомен обиљежја на простору 

општине Србац 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац, даје 

сагласност да се спомен-обиљежје војника (ЈНА), 

Зорана Урића уврсти у Листу споменика и спомен-

обиљежја на подручју општине Србац. 

 

Члан 2. 

 

Спомен-обиљежје Урић Зорана, војника (ЈНА), које 

се налази у мјесту Бардача, општина Србац на 

катарстарској парцели: ПЛ 34/1, број парцеле-

основни 452, под. број 002, уврштава се у Листу 

споменика и спомен-обиљежја на подручју општине 

Србац која су од изузетне важности за општину. 

 

Члан 3. 

 

Саставни дио ове Одлуке су: 

 

1. Опис и основни подаци о споменику, 

2. Одлука о давању сагласности на Листу 

споменика и спомен-обиљежја на простору 

општине Србац, број 01-022-159/14 од 

11.07.2014. године, 

3. Листа споменика и спомен обиљежја на 

подручју општине Србац. 

 

Члан 4.  

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“ 

 

Број: 01-022-145/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_________________________________________ 
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На основу члана 10. став (6) Закона о споменицима и 

спомен-обиљежјима ослобо-дилачких ратова 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 28/12), 

члана 30. став (2), члана 39. став (2) тачка (2), члана 

72. и  члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21),  члана 37. став (2) тачка (2), члана 90. 

и члана 95. став (1) Статута општине Србац 

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

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о изградњи спомен–обиљежја погинулим 

борацима са подручја Мјесне заједнице Кобаш 

 

Члан 1. 

 

Подиже се спомен-обиљежје погинулим борацима са 

подручја Мјесне заједнице Кобаш (у даљем тексту: 

спомен- обиљежје), као спомен-обиљежје од значаја  

зa општину Србац. 

 

Члан 2. 

 

Спомен-обиљежје се подиже у  дворишту основне 

школе у Кобашу, број парцеле к. о . 825 Кобаш, а 

према идејном рјешењу који је саставни дио 

иницијативе. 
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Члан 3. 

Подносилац иницијативе за изградњу спомен-

обиљежја је Борачка организација општине Србац. 

 

Општина Србац ће предузети све активности на 

прибављању потребних сагласности и одобрења за 

подизање спомен-обиљежја. 

 

Члан 4. 

Финансирање изградње спомен-обиљежја сносиће 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, 

општина Србац и Борачка организација општине 

Србац. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-146/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

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

и 8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о кориштењу новчаних средстава од накнаде за 

претварање пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе за 2021. годину на 

подручју општине  Србац 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређују се питања кориштења 

средстава прикупљених од накнаде за претварање 

пољопривредног земљишта у непољопривредне 

сврхе у 2021. години на подручју општине Србац, 

оквирна висина средстава која се очекује по овом 

основу, пројекте у које ће та средства бити 

пласирана, као и питања вршења надзора над 

примјеном ове одлуке. 

Члан 2. 

Накнаде из члана 1. ове одлуке представљају 

средства-једнократну накнаду коју плаћа странка 

(корисник, односно инвеститор) на име промјене 

намјене пољопривредног земљишта, осим у 

случајевима ослобађања од плаћања накнаде 

прописаних Законом о пољо-привредном земљишту 

 

Члан 3. 

Средства остварена од накнаде по основу промјене 

намјене пољопривредног земљишта представљају 

приход  Републике и општине који се дијели у омјеру 

30%  Републици и 70%  општини на  чијем се 

подручју налази земљиште. 

 

Члан 4. 

Средства остварена од накнаде по основу промјене 

намјене пољопривредног земљишта у 2021. години 

планирана су у износу од 10.000,00 КМ (словима: 

десетхиљада и 00/100 КМ), и иста чине приход 

Буџета општине Србац за 2021. годину. 

 

Члан 5. 

Приходи прикупљени на овај начин у Буџету 

општине Србац у 2021. години, намјенски ће се  

користити  у  складу  са  Законом  о  пољо-

привредном земљишту,  за  оспособљавање  и 

уређење пољопривредног земљишта која су 

деградирана, запуштена, која су лошијег  квалитета 

или су неплодна, за поправку и побољшање 

плодности земљишта. 

 

Извођење  радова: 

 Текуће одржавање каналске мреже на 

подручју општине Србац за период до 

31.12.2021. године – до износа  10.000,00 

КM. 

 
Члан 6. 

За реализацију ове одлуке  задужује се Начелник 

општине и  надлежна Одјељења  општинске управе. 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-147/21 

Датум: 15.07.2021. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

вези са чланом 64. став 1. тачка а) Закона о 

пољопривредном земљишту („Слу-жбени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 

58/19) и по претходно прибављеној сагласности 

Министарства пољо-привреде, шумарства и 

водопривреде број 12.03.5-330-1263-2/21 од 
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20.05.2021. године, Скупштина општине Србац  на 

сједници одржаној 15.07.2021.  године,  донијела је  

 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  О  

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ АНТОНИЋ МИЛОВАНУ ИЗ 

БРЕЗОВЉАНА 

 

Члан 1. 

 

Ставља се ван снаге Одлука о додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске Антонић Миловану из Брезовљана, број: 01-

022-188/17 од 05.09.2017.  године („Службени 

гласник општине Србац“, број 8/17)  

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-148/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

вези са чланом 64. став 1. тачка а) Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 

58/19) и по претходно прибављеној сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде број 12.03.5-330-1263-1/21 oд 

20.05.2021. године, Скупштина општине Србац  на 

сједници одржаној 15.07.2021.  године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  О  

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ ДРАГУТИНУ ИЛИЋУ ИЗ КОРОВА 

 

Члан 1. 

 

Ставља се ван снаге Одлука о додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске Драгутину Илићу  из Корова, број: 01-022-

179/17 од 05.09.2017. године („Службени гласник 

Општине Србац“,  број 8/17).  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-149/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

вези са чланом 64. став 1. тачка а) Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 

58/19) и по претходно прибављеној сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде број 12.03.5-330-1263-3/21 oд 

20.05.2021. године, Скупштина општине Србац  на 

сједници одржаној 15.07.2021. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  О  

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ САВИЋ НЕВЕНКИ ИЗ ЋУКАЛА 

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске Савић Невенки из Ћукала, број: 01-022-172/17 

од 05.09.2017. године („Службени гласник општине 

Србац“, број 8/17)  

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-150/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

348. Закона о стварним правима („Службени гласник 
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Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 

107/19 и 1/21), члана 4. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

15.07.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у 

К.О. Расавац Аривук Милораду из Српца 

 

Члан 1. 

 

Продаје се Аривук Милораду из Српца неизграђено 

грађевинско земљиште у својини Општине Србац у 

К.О. Расавац за изградњу објекта стамбене намјене, 

као најповољнијем купцу утврђеним у поступку 

јавног надметања дана 05.07.2021. године, у складу са 

Одлуком о приступању продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у К.О. Расавац, број 01-022-

101/21 од 13.04.2021. године („Службени гласник 

општине Србац“, број 4/21), означено са:  

 

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

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

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

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

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

К.О. Инађол, својина Држава Република Српска са 1/1 

дијела, право кориштења Општина Србац са 1/1 

дијела, по цијени од 2,55 КМ/m2, односно за 

купопродајну цијену од 1.581,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

О купопродаји некретнине из члана 1. ове одлуке, 

након прибављеног позитивног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се 

купопродајни уговор између Општине Србац, као 

продавца, и Аривук Милорада из Српца, као купца, 

којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе 

уговорних страна. 

 

Члан 3. 

 

Овлашћује се Начелник општине да у име Општине 

закључи уговор о продаји земљишта из члана 1. ове 

одлуке. 

 

 

 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-151/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

348. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 

107/19 и 1/21), члана 4. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

15.07.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у 

К.О. Расавац Ловачком удружењу „Срна“ Србац 

 

Члан 1. 

 

Продаје се Ловачком удружењу „Срна“ Србац 

неизграђено грађевинско земљиште у својини 

Општине Србац у К.О. Расавац за изградњу објекта 

ловачког дома са пратећим садржајем, као 

најповољнијем купцу утврђеним у поступку јавног 

надметања дана 05.07.2021. године, у складу са 

Одлуком о приступању продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у К.О. Расавац, број 01-022-

120/21 од 01.06.2021. године („Службени гласник 

општине Србац“, број 6/21), означено са:  

 

-к.ч.н.бр. 517/103, Ракоштак, њива 5. класе, површине 

2760 m2, уписана у ПЛ 25, К.О. Расавац, посјед 

Општина Србац са 1/1 дијела, по цијени од 1,05 

КМ/m2, односно за купопродајну цијену од 2.898,00 

КМ. 

Члан 2. 

 

О купопродаји некретнине из члана 1. ове одлуке, 

након прибављеног позитивног мишљења 



15.07.2021.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 7                                24 

 

 

 

 

Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се 

купопродајни уговор између Општине Србац, као 

продавца, и Ловачког удружења „Срна“ Србац, као 

купца, којим ће се прецизирати међусобна права и 

обавезе уговорних страна. 

 

Члан 3. 

 

Овлашћује се Начелник општине да у име Општине 

закључи уговор о продаји земљишта из члана 1. ове 

одлуке. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-152/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 95/11, 60/15, 

18/16, 107/19 и 1/21), члана 11. и 12. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Србац“, број 9/17 и 

2/18), члана 4. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној 15.07.2021. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у 

Индустријској зони у К.О. Црнаја Стојковић 

Веселку из Доње Лепенице  

 

Члан 1. 

 

Продаје се Стојковић Веселку из Доње Лепенице 

неизграђено грађевинско земљиште у својини 

општине Србац у Индустријској зони у К.О. Црнаја за 

изградњу пословно-производног објекта, намјене 

производња картона, прерада картона и продукти од 

дрвета, као најповољнијем купцу утврђеним у 

поступку јавног надметања, дана 05.07.2021. године, 

у складу са Одлуком о приступању продаји 

неизграђеног грађевинског земљишта у 

Индустријској зони у К.О. Црнаја, број 01-022-125/21 

од 01.06.2021. године („Службени гласник општине 

Србац“, број 6/21), означено са:  

 

-к.ч.бр. 10/2, Црнаја, њива 5. класе, површине 6597 

m2, уписана у лист непокретности број 55, К.О. 

Црнаја, право својине Општина Србац са 1/1 дијела, 

са минималним коефицијентом изграђености од 

0,10%, по цијени од 0,75 КМ/m2, односно за 

купопродајну цијену од 4.947,75 КМ. 

 

Члан 2. 

 

О купопродаји некретнине из члана 1. ове Одлуке, 

након прибављеног позитивног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се 

купопродајни уговор између Општине Србац, као 

продавца, и Стојковић Веселка из Доње Лепенице, 

као купца, којим ће се утврдити међусобна права и 

обавезе уговорних страна. 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник Општине да у име Општине 

закључи уговор о продаји земљишта из члана 1. ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-153/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_________________________________________ 
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ГЕНДЕР АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ 

СРБАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 

2024.ГОДИНЕ 

1. УВОД 

Укључивање принципа равноправности полова у 

свим подручјима друштвеног живота и рада у 

јавном и приватном животу, представља остварење 

једне од основних стандарда људских права и 

темељних слобода. Равноправност полова није 

искључиво питање социјалне правде већ такође 

представља нужан услов за друштвени и економски 

развој земље, с посебним нагласком на смањење 

сиромаштва и побољшање квалитета живота за све 

грађане. 
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Поштoвањеобавеза које произилазе из 

међународних докумената, те чланства у 

међународним савезима и тијелима, као и принципа 

заштите основних људских права садржаних у 

Уставу Републике Српске и Уставу Босне и 

Херцеговине, представља подлогу за увођење 

принципа равноправности полова у правне, 

институционалне и политичке оквире у Републици 

Српској и Босни и Херцеговини. 

 

Гендер акциони план (ГАП) oпштине Србац је 

стратешко-плански документ, који својом 

имплементацијом треба да подстиче будући раст и 

развој заједнице, те унаприједи равноправност 

полова у заједници. Увођење принципа 

равноправности полова у развојне политике, 

стратегије, пројекте и програме је од посебног 

значаја на локалном нивоу, јер је локални ниво 

власти најнепосреднији и најближи грађанима/кама. 

 

Равноправност полова представља једнака права и 

слободе, видљивост и заступљеност жена и 

мушкараца у свим подручјима јавног и приватног 

живота.  

 

Постизање равноправности полова је кључно за 

заштиту фундаменталних људских права, развијање 

демократског друштва, поштовање владавине права, 

те економски раст и конкурентност. Иако је видљив 

напредак Републике Српске и Босне и Херцеговине у 

области равноправности полова разлике су присутне 

у многим подручјима. 

 

Гендер акциони план општине Србац се односи на 

период од 2021. до 2024. године и усклађен је са 

одговарајућим стратешким документима и 

политикама које се односе на тематику родне 

равноправности и локалног развоја, и то са Законом о 

равноправности полова у Босни и Херцеговини, 

Гендер акционим планом Босне и Херцеговине (2018 

-2022.), као и са другим стратегијама, законима те 

подзаконским актима на државном, ентитетском и 

локалном нивоу. 

 

Према Закону о равноправности полова у Босни и 

Херцеговини обавеза сваког нивоа власти се састоји 

од следећих сегмената:  

 

 a)   анализе стања полова у одређеној области;  

 б)   спровођења донесених државних политика кроз 

акционе планове за равноправност полова и 

в)      мјера за отклањање уочене неравноправно-сти 

полова у одређеној области. 

 

Гендер акциони планови на нивоу јединица локалне 

самоуправе су стога најефикаснији начин провођења 

ове обавезе. 

 

У складу сачланом 12. став 1. и 2. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17 ) прописано је:  

 

(1) У Општини грађани остварују људска права 

и слободе, која су им гарантована 

међународним актима, уставом и законом, 

без дискриминације по било којој основи.  

(2) Општина обезбјеђује остваривање, заштиту 

и унапређивање људских права и слобода 

грађана и индивидуалних и колективних 

права припадника националних мањина у 

складу са законом, статутом и другим 

актима органа општине. 

 

Гендер Акциони план за равноправност полова 

општине Србац је израђен у оквиру програма 

„Подршке локалним заједницам у Републици Српској 

у изради локалних гендер акционих планова (ЛГАП) 

у складу са усвојеним Програмом рада за 2020. 

годину Гендер центра - Центра за једнакост и 

равноправност полова Републике Српске. 

 

Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност 

полова Републике Српске као гендер 

институционални механизам за равноправност 

полова у Републици Српској, у чијем је мандату 

праћење спровођења Гендер акционог плана БиХ и 

сарадња са јединицама локалних самоуправа у 

Републици Српској, је у овом процесу пружао 

стручну и савјетодавну подршку. 

 

Структурално проматрајући, акциони план 

инкорпорира гендер сензитивну социо-економску 

анализу ове локалне заједнице, као и сет 

приоритетних мјера и пројеката које је неопходно 

предузети да се отклоне или барем смање проблеми и 

неједнакости уочене кроз гендер сензитивну 

ситуациону анализу. Такође,овај документ у 

будућности може представљати основу за израду 

других планова и програма у појединим секторима, 

прилагођавање постојећих планских докумената те 

креирање подлоге за праћење напретка и 

охрабривање сарадње и договора у планирању између 

различитих нивоа власти и друштвено-економских 

партнера. Приликом израде Гендер акционог плана 

општине Србац посебно се водило рачуна о сферама 

економије и политике, с обзиром на то да се 

оснаживањем у ове двије области могу постићи 

позитивни ефекти и у свим другим областима живота 

на локалном нивоу.  

 

Сам Гендер акциони план је усклађен са приступом 

Стратегије развоја општине Србац 2011-2020 

(ревидирана за период 2018-2020) („Службени 

гласник општине Србац“, број 3/18). Визија која је 

дефинисана у Стратегији потврђује опредјељеност 
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општине да креира модерну и развијену локалну 

заједницу, стабилног економског развоја, 

демократског просперитета, здраве животне средине, 

препознатљиву по моралним и културним 

вриједностима, са растом животног стандарда, уз 

адекватан образовни, здравствени и социјални 

систем и заштиту основних људских вриједности и 

права.  

 

Стратегија дефинише и  посебан стратешки циљ 2. 

Побољшање квалитета живота кроз унапређење јавне 

и друштвене инфраструктуре, који у оквиру 

програма, пројеката и мјера дефинише бројне 

активности које  имају индиректног утицаја на 

равноправност полова односно положај жена и 

мушкараца, дјечака и дјевојчица општине Србац.  

Ипак, нити једна од ових активности није директно 

усмјерена специфично на питања равноправности 

полова. 

 

2. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 

ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

Увођење принципа равноправности полова у сва 

подручја живота и рада на локалном нивоу 

представља испуњење једног од основних принципа 

из доменa људских права и слобода. 

 

Принцип равноправности полова, једнаког третмана 

и једнаких могућности за жене и мушкарце је један 

од основних правних принципа Европске уније, 

садржан у оснивачком уговору ЕУ – Амстердамском 

уговору/споразуму, као и у многим директивама, које 

су уграђене у законодавство држава чланица. 

Амстердамски уговор налаже обавезу европској 

заједници да промовише, у свим својим политикама и 

активностима, једнакост жена и мушкараца и да се 

залаже за елиминисање свих неједнакости на основу 

пола. Споразум уводи концепт коришћења 

gendermainstreaming-aи увођења специјалних мјера за 

борбу против свих видова дискриминације. 

Gendermainstreamingпредставља уградњу приоритета 

и потреба жена и мушкараца у све законе стратегије, 

планове, програме и акције друштва, ради постизања 

једнакости и равноправности полова, узимајући у 

обзир посљедице које ће ове акције имати на жене и 

мушкарце. Овај термин је уведен у употребу 

доношењем Пекиншке декларације и платформе за 

акцију, на Четвртој свјетској конференцији о женама 

(Пекинг, 1995.) Бројне су директиве ЕУ које 

третирају област равноправности полова, од којих су 

најзначајније и најбројније у области запошљавања и 

социјалне заштите. На нивоу Уједињених нација 

најважнији документи из области родне 

равноправности су: CEDAW – Конвенција 

Уједињених нација о укидању свих облика 

дискриминације жена и Миленијумска декларација, 

 

 CEDAW –Конвенција Уједињених нација о 

укидању свих облика дискриминације жена 

 

Генерална скупштина Уједињених нација 

усвојила је Конвенцију о уклањању свих облика 

дискриминације жена - CEDAW, која је ступила 

на снагу 3. септембра 1981. године, као глобални 

и свеобухватни правно обавезујући међународни 

уговор.   

Конвенцију о уклањању свих облика дискриминације 

над женама (CEDAW) до данас је прихватило 185 

држава или више од 90 % чланица Уједињених 

нација међу којима и Босна и Херцеговина.  CEDAW 

је правно обaвезујући инструмент за земље 

потписнице, који је успоставио међународни 

надзорни механизам - Одбор за уклањање 

дискриминације жена основан 1982. Одбор надзире 

како се CEDAW примјењује путем разматрања 

извјештаја које су му државе странке обавезне 

подносити. Одбор чине 23 стручњакиње/ка високог 

моралног угледа и стручности за подручје на које се 

CEDAW односи. 

 Миленијумска декларација  

Миленијумска декларација је резолуција Уједињених 

нација, усвојена на 8. пленарном засједању 8. 

септембра 2000. године, са осам главних развојних 

циљева, међу којима је и „Промовисање једнакости 

полова“. Примјена декларације је разматрана на 

Свјетском самиту 2005. године. 

Декларација садржи вриједности, принципе и циљеве 

УН-а за 21. вијек као одговор на глобалне изазове 

који се налазе пред човјечанством, те рокове за 

предузимање заједничких акција.  

У Декларацији Вијећа Европе о једнакости жена и 

мушкараца (Истанбул, 1997.) родна равноправност 

дефинисана је као један од основних критерија 

демократије: „Остварење једнакости жена и 

мушкараца је саставни дио процеса који води 

истинској демократији. Демократија мора постати 

родно освијештена и осјетљива на род“. Родна 

равноправност дефинише се и промовише у многим 

областима кроз разне механизме и у Европској унији. 

ЕУ Повеља основних права, из 2000. године, 

потврђује забрану дискриминације и обавезу 

осигурања равноправности мушкараца и жена у свим 

областима. Европска унија је 2006. године донијела 

Мапу пута за постизање равноправности између жена 

и мушкараца 2006-2010. Равноправност полова је 

основно право, заједничка вриједност цијеле 

Европске уније, и представља неопходан услов за 

постизање циљева Европске уније који се тичу 

развоја, запошљавања и социјалне кохезије.  
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Устав БиХ гарантује висок степен међународно 

признатих људских права и основних слобода, јер 

садржи 15 најважнијих инструмената за заштиту 

људских права, међу којима је и CEDAW, чиме се 

БиХ обавезује да примијени највише међународно 

признате стандарде људских права. 

 

Устав Републике Српске се темељи на гарантовању и 

заштити људских слобода и права у складу са 

међународним стандардима (члан 5). Даље, у члану 

10. Устава РС наводи се да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима и дужностима, 

једнаки су пред законом и уживају исту правну 

заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповјест, социјално поријекло, 

рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично 

својство. 

 

Доношење Закона о равноправности полова у Босни 

и Херцеговини („Службени  гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 16/03) и успостављањем 

институционалних механизама за равноправност 

полова на свим нивоима законодавне и извршне 

власти су знатно унаприједили домаће законодавство 

у овом сегменту људских права. Закон је најважнији 

инструмент за развијање свијести о питањима 

равноправности полова и увођење принципа 

равноправности полова у јавне политике и прописе. 

Овај закон уређује, промовише и штити 

равноправност полова и забрањује дискриминацију, 

те гарантује  једнаке могућности свим 

грађанима/кама, како у јавној тако и у приватној 

сфери живота.  

 

Поред тога, Закон обавезује сва државна тијела, на 

свим нивоима организације    власти, и тијела 

локалне самоуправе, укључујући законодавну, 

извршну и судску власт, политичке странке, правна 

лица с јавним овлашћењима, правна лица која су у 

власништву или под контролом државе, ентитета, 

кантона, града или општине или над чијим радом 

јавни орган врши контролу, да осигурају и 

промовишу равноправну заступљеност полова у 

управљању, процесу одлучивања и представљању. 

 

Законом о равноправности полова БиХ (у даљем 

тексту: ЗРП БиХ) је утврђено постојање и обавеза 

успостављања институционалних механизама за 

равноправност полова. Ово је изузетно битна правна 

гаранција, јер осигурава правну сигурност 

институција за равноправност полова.  

 

У складу са ЗРП БиХ, кључни институционални 

механизми за равноправност полова су Агенција за 

равноправност полова БиХ, Министарства за људска 

права и избјеглице БиХ и, на ентитетском нивоу, 

Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност 

полова Владе Републике Српске и Гендер Центар 

Федерације БиХ. 

 

Агенција и ентитетски гендер центри су кључне 

институције за креирање свеобухватног, системског 

и координисаног приступа провођењу ЗРП-а БиХ. 

Агенција и гендер центри такође запримају и 

обрађују молбе, жалбе и представке особа и група 

особа у којима се указује на повреде неког права из 

ЗРП-а БиХ у складу са Јединственим правилима за 

примање и обрађивање молби, жалби и представки 

особа и група особа („Службени гласник БиХ“, број: 

72/11). Агенција и гендер центри пружају стручну 

подршку другим институцијама у процесу провођења 

обавеза из ЗРП-а БиХ. 

 

Мрежа институционалних механизама за гендер 

питања у БиХ обухвата и законодавну и извршну 

власт на свим нивоима власти. Комисија за 

остваривање равноправности полова Парламентарне 

скупштине БиХ, Комисије за равноправност полова 

Дома народа и Заступничког дома Парламента 

Федерације БиХ, те Одбор једнаких могућности 

Народне скупштине Републике Српске су активне и 

одржавају редовне сједнице, укључујући и тематске 

сједнице. 

 

Како би се осигурала досљедна имплементација 

Закона о равноправности полова у БиХ 2006. године 

усвојен је први Гендер акциони план у БиХ (ГАП 

БиХ) („Службени гласник БиХ, број 41/09) за период 

2006-2011, као први стратешки документ за увођење 

принципа равноправности полова у све области 

јавног и приватног живота. Други ГАП БиХ усвојен 

је 2013. године, а трећи 2018. године за период 2018 -

2022. Овај стратешки документ садржи стратешке 

циљеве, који дефинишу приоритетне области 

дјеловања, те програме и мјере за остваривање тих 

циљева. Једна од приоритетних области је рад, 

запошљавање и приступ економским ресурсима. 

 

Циљ ГАП-а БиХ је да усмјери ресорна министарства 

и друге институције у раду на укључивању принципа 

равноправности полова у складу са чланом 24. Закона 

о равноправности полова БиХ, који прописује 

обавезе надлежних институција на свим нивоима 

власти у БиХ. На основу ГАП-а БиХ-а, институције 

БиХ доносе годишње оперативне планове који 

омогућавају системско и координисано дјеловање у 

процесу gendermаinstreaming-а у институцијама. 

 

2.1 ПРАВНИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ГЕНДЕР 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШ-ТИНЕ   СРБАЦ 

 

Узимајући у обзир структуру и уставом одређену 

подјелу надлежности између различитих нивоа 

власти у БиХ доношењем Закона о равноправности 
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полова у БиХ, Босна и Херцеговина се одлучила да 

осигура мрежу институционалних механизама за 

равноправност полова на свим нивоима власти те је 

утврђена обавеза свих нивоа власти да активно 

дјелују за равноправност полова и отклањање 

дискриминације на основу пола. Ова обавеза је 

утврђена у члану 24. Закона о равноправности полова 

у БиХ који гласи: 

„(1) Органи власти на државном и ентитетском 

нивоу, кантонални органи и органи јединица локалне 

самоуправе, правна лица с јавним овлашћењима, 

правна лица у већинском власништву државе, у 

оквиру својих надлежности, дужни су предузети све 

одговарајуће и потребне мјере ради спровођења 

одредаба прописаних овим законом и Гендер 

акционим планом Босне и Херцеговине, укључујући, 

али не ограничавајући се на: 

 

    а) доношење програма мјера ради постизања 

равноправности полова у свим областима и на 

свим нивоима власти; 

    б)  доношење нових или измјену и допуну 

постојећих закона и других прописа ради 

усклађивања са одредбама овог закона и 

међународним стандардима за равноправност 

полова; 

    в)  спровођење активности и мјера Гендер 

акционог плана Босне и Херцеговине кроз 

редовне програме рада уз осигурање буџетских 

средстава и 

    г)  обезбјеђење прикупљања, вођења, анализе и 

приказивања статистичких података 

разврстаних по полу; 

 

(2) Саставни дио програма мјера ради постизања 

равноправности полова у свим областима укључује, 

али се не ограничава на: 

 

а) анализу стања полова у одређеној области; 

     б) спровођење донесених државних политика кроз 

акционе планове за равноправност полова и

      

   в) мјере за отклањање уочене неравноправности 

полова у одређеној области. 

 

(3) Надлежни законодавни, извршни и органи управе 

свих нивоа власти у Босни и Херцеговини обавезни 

су основати одговарајуће институционалне 

механизме за равноправност полова који ће 

спроводити Закон о равноправности полова у Босни и 

Херцеговини, координисати реализацију 

програмских циљева из Гендер акционог плана Босне 

и Херцеговине и осигурати спровођење 

међународних стандарда у области равноправности 

полова. 

 

(4) Надлежни  државни,  ентитетски  и  кантонални  

органи  власти,  као  и  органи  јединица  локалне 

самоуправе дужни су све прописе и друге акте из 

своје надлежности прије упућивања у законску 

процедуру доставити на мишљење 

институционалним механизмима за равноправност 

полова ради усаглашавања са одредбама Закона о 

равноправности полова у Босни и Херцеговини.“ 

 

Управо овај члан Закона о равноправности полова 

представља правни основ за доношење Гендер 

акционог плана општине Србац  будући да се 

доношењем овог акционог плана осигурава досљедна 

примјена овог закона али и других обавеза општине у 

погледу равноправности полова. То је такође случај и 

са Гендер акционим планом Босне и Херцеговине 

који препознаје значај дјеловања и улогу локалних 

власти када је у питању постизање равноправности 

полова. 

 

Закон о локалној самoуправи („Службени гласник 

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

прописује, између осталог, да општина у оквиру 

својих надлежности обезбјеђује, подстиче и 

унапређује равноправност полова и остваривање 

једнаких могућности, те да доноси програм мјера за 

постизање равноправности полова. 

 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе („Службени 

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

општа забрана дискриминације и забрана вербалног и 

сваког другог вида насиља по основу било којег вида 

дискриминације, па тако и забрана насиља по основу 

пола. Увођењем једног од основних стандарда за 

равноправност полова, приликом запошљавања води 

се рачуна како о полној заступљености запослених 

тако и о равноправној заступљености полова радних 

тијела и комисија које спроводе поступак 

запошљавања у градску, односно општинску управу 

органа јединица локалне самоуправе.   

 

Како се може закључити из наведених нормативно-

правних стандарда за равноправност полова, истима 

се наглашава потреба гарантовања једнаких права и 

могућности за све без обзира на било које лично 

својство и забрана дискриминације по било ком 

основу, па тако и по основу пола и то у свим 

областима друштвеног живота, како у јавној тако и у 

приватној сфери. Такође, истима се прописују 

обавезе органа власти на свим нивоима, те истиче 

веома велики значај симултаног и координисаног 

рада и сарадње свих друштвених актера. Ови 

стандарди су кроз нормативне акте, почев од устава 

па преко закона до подзаконских аката и аката 

локалних заједница, постали обавезујући за све. 

Ипак, иако је наш правни систем у великој мјери 

усклађен са домаћим и међународним обавезујућим 

стандардима за равноправност полова, њихова de 

facto примјена није задовољавајућа.  
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3. РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У ОПШТИНИ 

СРБАЦ 

 

3.1 СТАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У 

ОПШТИНИ 

 
За потребе анализе стања равноправности полова у 

Општини Србац извршено је прикупљање и анализа 

доступних информација и података што представља 

и први корак у смислу члана 24. Закона о 

равноправности полова у БиХ. 

 

Анализа стања равноправности полова омогућава 

утврђивање области у којима евентуално постоји 

дискриминација или неједнакости у приступу 

правима, користима и ресурсима између жена и 

мушкараца, дјевојчица и дјечака по појединим 

областима. Поред тога овај приступ омогућује да се 

истраже узроци таквог стања као и да укаже на то 

како се они могу промијенити јер даје основу на којој 

ће се темељити акциони план. 

 

За потребе ове анализе прикупљени су следећи 

подаци: 

 

 статистички подаци од стране Републичког 

завода за статистику РС, Завода за 

запошљавање РС - Биро Србац,  

 административни подаци од стране 

општинских органа и служби, 

 урађена је анализа кључних прописа и 

докумената општине  и 

 коришћена су друга истраживања и студије 

те стручна мишљења. 

Овај приступ је омогућио: 

 

- да укаже на приоритете и кључне циљеве 

које је потребно остварити и  

- да омогући утврђивање тренутног стања 

(не)равноправности полова као и да утврди 

начин на који ће се промјене мјерити. 

3.2 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗАМ 

РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА    

ОПШТИНЕ 

 
У складу са својом надлежностима, Одбор за 

друштвени пложај жене и равноправност међу 

половима представља институционални механизам 

за равноправност полова Скупштине општине Србац 

који има надлежности које су предвиђене чланом 24. 

Закона о равноправности полова у БиХ. Поред 

општих надлежности у погледу промоције и заштите 

људских права и слобода Одбор је изричито 

надлежан за праћење и промовисање равноправне 

заступљености полова на нивоу локалне заједнице 

као и остваривање сарадње са невладиним 

организацијама које се баве питањем равноправности 

полова и сарадње са Гендер Центром Владе РС. 

Одбор за друштвени положај жене и равноправност 

међу половима: 

 

 прати примјену принципа равноправности 

полова у управљању и одлучивању,  

 разматра нацрте и приједлоге одлука које 

доноси Скупштина из аспекта 

равноправности полова,  

 иницира да се у надлежним органима и 

институцијама сачине програми и планови 

побољшања полне заступљености у органима 

власти на свим нивоима, 

 посредством медија утиче на развијање 

свијести код грађана о равноправности 

полова, 

 посредством надлежних органа утиче на 

елиминацију и спречавање свих облика 

насиља у јавној сфери живота, као и на 

спречавање директне и индиректне 

дискриминације засноване на полу, 

 активно учествује на унапређивању права 

равноправности и заштите грађана и 

предлаже мјере за уклањање свих облика 

дискриминације, а посебно које се односе на 

рад и запошљавање, социјалну и здравствену 

заштиту, образовање, културу и 

информисање и заштиту од насиља у 

породици, 

 остварује сарадњу са удружењима грађана из 

ове области и Гендер центром Владе 

Републике Српске и 

 обавља и друге послове из ове области у 

складу са законом и актима Општине.  

 

За остваривање ових надлежности као оптимално 

рјешење намеће се доношење Гендер акционог плана 

општине Србац као инструмента за усмјерено и 

координисано дјеловање свих општинских органа и 

служби за равноправност полова. У овом процесу 

Одбор би имао примарну улогу надзора над 

провођењем акционог плана што ће бити 

образложено у дијелу који се односи на област 

мониторинга и евалуације. Будући да је ово нова 

улога Одбора потребно је уложити вријеме и ресурсе 

да се осигурају неопходни капацитети да се преузме 

ова улога. Поред тога потребно је осигурати и јачање 

капацитета општинских служби како би у 

потпуности преузеле своје улоге у погледу како 

провођења активности Гендер акционог плана тако и 

провођења редовних анализа стања равноправности 

полова. 
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3.3 РОДНО ОДГОВОРНА АНАЛИЗА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ 

 

Буџет Општине је годишњи документ који 

представља финансијски план Општине за једну 

годину. Припрема га Начелник општине у сарадњи са 

општинским службама, а усваја га Скупштина 

општине. Буџет рефлектује приоритете и 

опредијељеност Општине, а тиме и опредијељеност 

на пољу равноправности полова.  

 

Буџети нису родно неутрални и неопходно је водити 

рачуна о правичној расподјели буџетских средстава, а 

што резултира унапређењем економског развоја 

локалне заједнице. Неопходно је да мушкарци и жене 

имају једнак приступ буџетским средствима и једнаке 

користи од употребе ресурса, а што се постиже 

укључивањем родног аспекта на свим нивоима 

буџетског процеса и реструктурирањем прихода и 

расхода на начин да се изврши алокација средстава за 

провођење политика, мјера и програма који ће 

унаприједити родну равноправност и подстаћи 

вишеструки потенцијал жена и мушкараца у корист 

развоја и побољшања квалитета свакодневног 

живота.  

 

Буџет општине Србац за 2021. годину износи 

8.000.000,00 КМ, а Ребаланс буџета Општине Србац 

за 2020. годину 8.385.000,00 КМ. Приједлог 

Ребаланса Буџета општине Србац за 2021. годину 

износи 9.824.000,00 КМ. Што се тиче расходовне 

стране буџета, није рађена родна анализа буџетских 

ставки. Специфично, не постоји родна статистика 

расхода (нпр. ко је корисник јавних расхода и у којој 

мјери). С обзиром на то да се не ради родна анализа 

буџета као први корак (издаци се не прате по било 

којој структури, па тако и родној структури), није се 

радило ни на реструктурирању буџета у циљу родне 

равноправности. 

 

Потребно је јачати капацитете надлежних 

општинских служби да у процесу планирања свих 

програма и активности па тако и буџета анализирају 

стање у својој области те да у односу на утврђено 

стање креирају мјере којима ће се осигурати да 

Општина кроз своје програме утиче на 

(не)равноправност полова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. АНАЛИЗА СТАЊА У ПОГЛЕДУ 

РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У ОПШТИНИ 

СРБАЦ 

3.4.1. УКРАТКО О ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Општина Србац смјештена је на крајњем сјеверу 

Републике Српске и Босне и Херцеговине на 

површини од 453 км
2 

и има 39 насељених мјеста. Са 

сјевера, ријеком Савом, граничи се са Републиком 

Хрватском у дужини од 42 километра. Са запада 

граничи са општином Градишка, са југозапада 

општином Лакташи, са југа општином Прњавор и са 

истока са општином Дервента. 

Око 2/3 општине је брдовито-брежуљкастог облика, а 

1/3 су равнице. Највиша надморска висина од 652 

метра налази се на планини Мотајици, а најнижа 89 

метара у Влакничком пољу. 

Привредни, културни и административни центар 

општине је Србац, смјештен у непосредној близини 

ушћа Врбаса у Саву, са око 6 хиљада становника. 

Подручје општине Србац одликује се умјерено-

континенталном климом са средњом годишњом 

температуром ваздуха од 12,7 степена Ц, влажност је 

75 %, а облачност 6,0 десетине.* 

Према Резултатима пописа 2013. године у oпштини 

Србац је укупно пописано 16.933 становника и то 

8.295 или 48,99% мушкараца и 8.638 или 51,01% 

жена у 6.157 домаћинстава при чему је просјечан број 

чланова домаћинства 2,75, а највише је домаћинстава 

са два члана, њих 1.729 домаћинства. Према попису 

становништва из 1991. године на овом подручју 

живјело је 21.840 становника, а према оквирној 

процјени из 2010. године 24.150 становника.  

 

Природни прираштај у општини Србац је негативан у 

периоду 2014-2019. године и то у 2014. је износио -

84, у 2015. -102, у 2016. -75, у 2017. -139, у 2018. -90 и 

у 2019. -153.  

( Републички завод за статистику, публикација 

Градови и општине Републике Српске, 2019. и 

статистички билтен Демографска статистика 2020. 

године).  

 

*Извор: Републички завод за статистику. 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, у 

публикацији Градови и општине Републике Српске, 

2020. године објављени су следећи подаци који се 

односе на општину Србац. 
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Табела бр. 1. Процјене становништва, према полу и стаљрости (старосне групе),  2019. (средином године) 

 

Град/ 

општина 

Укуп

но 

Групе старости Просјечна 

старост 

Индекс 

старења 0-14 15-64 65+ 

број % број % број % 

Србац 16.20

4 

2.162 13,34 10.32

3 

63,71 3.719 22,95 44,13 164,21 

 

Извор: Републички завод за статистику 

  

Општина Србац спада у средње развијене општине 

Републике Српске, а привредна активност је највећим 

дијелом везана за прерађивачку индустрију, трговину 

на велико и мало, поправак моторних возила и 

мотоцикала, пољопривреду, шумарство, риболов. 

 

3.4.2.  ДЕМОГРАФСКА ГЕНДЕР КАРТА 

ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 

Према подацима Завода за статистику Републике 

Српске, полна структура становништва је доста 

уједначена. На основу Процјене становништва, према 

полу и старости (старосне групе), 2019. – средином 

године  у Републици Српској је живјело 584402 

односно 51,1% жена и 558093 односно 48,84 % 

мушкараца, а на подручју општине Србац 8263 

односно 51 % жена и 7941 односно 49 % мушкараца. 

Демографски подаци показују повећање удјела 

старије популације изнад 65 година живота у укупној 

популацији и смањење удјела популације до 64 

године старости што су веома негативни показатељи.  

 

Табела бр. 2. Структура становништва по старости и полу – 2019. година (средином 

године) 

 
Град/ 

општина 

Укупн

о 

Групе старости  

0-19 20-39 40-59 60-79 80+ 

M 1503 % М 

2001 

% М 

2244 

% М 

1911 

М 

282 

 

% 

Србац 16.204 Ж 

1509 

6,5 % Ж 

1819 

11,2 

% 

Ж 

2182 

13,4% Ж 

2207 

Ж 

546 

3,37 

% 

 

Извор: Републички завод за статистику 
 

Највеће учешће становништва је у старосној групи од 

15 до 64 године 63,70%, док је одмах иза старосна 

група од 60+ година која чини 22,33 % укупног 

становништва. Ако се упореди број становника до 40 

и преко 40 година старости, може се закључити да је 

42,16 % становника у старосној доби до 40 година 

старости, док је 57,83 % у доби од преко 40 година 

што је неповољан демократски показатељ у смислу 

радног и наталитетног потенцијала становништва. 

 

Ако се посматра стање у погледу брачног статуса 

становништва старог преко 15 година, према Попису 

из 2013. године може се уочити да је ситуација 

углавном у складу са просјеком Републике Српске. 

 

 

Табела бр. 3 Становништво старо 15 и више година према законском 

 брачном стању и полу, Попис 2013. 

 

Пол Укуп

но 

Никад 

ожењен/у

дата 

Ожење

н/ 

удата 

Развед

ен/ 

развед

ена 

Удовац/ 

удовица 

У 

14.55

1 

3.628 8.395 549 1979 

100% 25,5% 57,2% 2,8% 14,5% 

 Републички 

просјек 

26,8% 57,3% 3,6% 12,3% 

М 
7089 2.229 4.196 294 370 

100% 31,4% 59,5% 2,5% 6,6% 
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 Републички 

просјек 

33,0% 58,7% 3,4% 4,9% 

Ж 
7462 1.399 4.199 255 1609 

100% 19,9% 55,0% 3,1% 22,0% 

 Републички 

просјек 

21,0% 56,0% 3,8% 19,2% 

Извор: Републички завод за статистику 

 

3.5. ТРЕНУТНА ПОЗИЦИЈА/СТАТУС ЖЕНА 

ПО ОБЛАСТИМА 

 

3.5.1 СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА 

ПО ОСНОВУ ПОЛА, УКЉУЧУЈУЋИ НАСИЉЕ 

У ПОРОДИЦИ КАО И ТРГОВИНЕ ОСОБАМА 

 

Насиље над женама дефинисано је у складу са 

Конвенцијом Савјета Европе о спречавању и 

сузбијању насиља над женама и насиља у породици 

као кршење људских права и облик дискриминације 

жена и представља сва дјела родно заснованог 

насиља која доводе или могу довести до: физичке, 

сексуалне, психичке, односно финансијске повреде 

или патње жене, обухватајући и пријетње таквим 

дјелима, принуду или произвољно лишавање слободе, 

било у јавности било у приватном животу. У складу 

са истом конвенцијом, насиље у породици 

дефинисано је као: „свако дјело физичког, 

сексуалног, психичког или економског насиља до којег 

долази у оквиру породице или домаћинства, односно 

између бивших и садашњих супружника или 

партнера, независно од тога да ли учинилац дијели 

или је дијелио исто пребивалиште са жртвом“ 

(Савјет Европе, Конвенција о спречавању и борби 

против насиља над женама и насиља у породици, 

Истанбул, 11. мај 2011. године). 

 

Насиље над женама и насиље у породици представља 

један од највећих изазова у босанско-херцеговачком 

друштву. Како би се адекватно одговорило на 

поменути проблем, усвојени су ентитетски закони о 

заштити од насиља у породици и стратегије на нивоу 

државе и ентитета. Жртве насиља у породици су 

усљед промјене законске регулативе, едукације и 

јачања свијести о поменутом проблему све више 

охрабрене да насиље пријаве надлежним 

институцијама и потраже помоћ. 

 

Према Студији о распострањености и 

карактеристикама насиља према женама у БиХ , 47% 

жена је током одраслог живота односно након што је 

навршило 15 година било изложено најмање једном 

облику насиља мада треба имати у виду да се обим 

присутности насиља над женама и насиља у 

породици у БиХ веома тешко може утврдити због 

скривене природе проблема, непријављивања 

случајева насиља те третирања насиља у породици 

као „приватног проблема“. Истраживање које је 

спроведено у циљу прикупљања података за израду 

студије је показало да је најчешћи облик насиља 

психичко као и комбиновано психичко и физичко 

насиље. Најшире је распрострањено насиље које над 

женама врше партнери (садашњи или бивши). Према 

томе, сфера интимних партнерских и породичних 

односа далеко је већи извор опасности од насиља за 

жене него што је то шира друштвена заједница. 

 

Табела бр. 4. Евиденција случајева насиља у породици на подручју општине Србац 

 

 

 

Година 

 

 

Број  

запримљених 

обавјештења о 

насиљу у 

породици и 

евидентираних 

случајева  

 

 

Пол 

извршиоца 

 

Жртве насиља 
Жртве 

насиља друга 

лица 

(пунољетна 

дјеца, 

родитељи, 

други 

сродници) 

 

 

Мушкарци 

 

 

Жене 

 

 

Малољетна 

дјеца 
M Ж 

2017. 21,19 13   2 3 16 1 М, 1 Ж 3 М, 16 Ж 

2018. 20,7 6 1 1 6 0М, 1 Ж 1 М, 6 Ж 

2019. 36,20 12 2 5 15 5 Ж, 4 М 9  Ж, 3 М 

2020. 74, 27 23 4 4 25 5 Ж, 1М 20 Ж, 3 М 

 

Извор: ЈУ Центар за социјални рад општине Србац 

Ју Центар за социјални рад је у 2017. години полицији упутио 3 пријаве насиља, а број интервенција у којима су 

учествовала службена лица центра у сарадњи са полицијом је 21. 
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Ју Центар за социјални рад је у 2018. години полицији упутио 1 пријаву насиља, а број интервенција у којима су 

учествовала службена лица центра у сарадњи са полицијом је 1. 

Ју Центар за социјални рад је у 2019. години полицији упутио 3 пријаве насиља, а број интервенција у којима су 

учествовала службена лица центра у сарадњи са полицијом је 3. 

 

У 2017. години, петоро дјеце жртава насиља у 

породици је било смјештено у сигурну кућу ван 

подручја општине јер иста не постоји на подручју 

општине Србац. 

 

У 2018. години, једна жена трудница према којој је 

почињено физичко насиље на подручју сусједне 

општине, а пријављена је на подручју општине 

Србац, је била смјештена у сигурну кућу ван 

подручја општине јер иста не постоји на подручју 

општине Србац. 

 

На подручју општине Србац нису евидентирани 

случајеви трговине особама. 

 

3.5.2 ЈАВНИ ЖИВОТ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА 

Равноправност полова у области јавног живота се 

може сагледати кроз равноправну заступљност жена 

и мушкараца на позицијама доношења одлука. Према 

подацима Међупарламентарне уније (IPU), Босна и 

Херцеговина се налази на 79. мјесту од укупно 189 

држава за које су прикупљани подаци о проценту 

учешћа жена у државним парламентима.  

 

На свим нивоима власти у БиХ, на мјестима 

одлучивања у политици, жене су мање заступљене од 

мушкараца. У локалним законодавним тијелима у 

БиХ, просјечна заступљеност жена износи 18%. У 

Скупштини општине Србац заступљеност жена је 40 

%, од 25 одборника, 10 су жене.  

 

 

Табела бр. 5. Заступљеност жена у сталним радним тијелима Скупштине општине Србац 

Опис Укупан број чланова Број чланова жена 

Скупштина општине  25 8 

Комисија за послове из стамбене области 5 2 

Комисија за избор и именовања 5 1 

Комисија за буџет и финансије 5 3 

Комисија за статут прописе 5 3 

Комисија за заштиту околине,културног и 

природног наслеђа 

5 3 

Комисија за мјесне заједнице, сарадњу са 

општинама и градовима 

3 0 

Комисија за награде и признања 5 2 

Комисија за питања младих 5 2 

Комисија заљудскa права, надзор, представке и 

притужбе грађана 

5 3 

Одбор за сарадњу са општинама и градовима  5 0 

Одбор за друштвени положај жене и 

равноправност међу  половима 

3 3 

Савјет за пољопривреду 5 0 

Савјет за спорт 5 0 

Комисија за борачка питања 5 0 
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Комисија за вјерска питања 3 0 

Извор: Скупштина општине Србац 

 

Што се тиче заступљености жена у савјетима мјесних 

заједница, може се видјети да су жене недовољно 

заступљене. Од 22 мјесне заједнице, само у једној 

предсједница савјета је жена (МЗ Разбој Лијевче), а 

од укупно 118 чланова савјета мјесних заједница 

заступљено је 38 жена односно 32,20 %. 

 

Заступљеност жена у политичким партијама као и на 

гласачким листама на изборима је испод 50% и више 

служи да задовољи законску форму али стварни 

ангажман жена у политици је доста мањи од 

ангажмана мушкараца. Разлоге за то свакако треба 

тражити у патријархалном одгоју који је у овом 

подручју заступљен. 

 

3.5.3 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРИСТУП 

ЕКОНОМСКИМ РЕСУРСИМА 

 

Привредне дјелатности које пружају могућност за 

запослење на подручју општине Србац је прије свега 

прерађивачка индустрија, трговина на велико и мало. 

Општа економска ситуација довела је до негативних 

трендова у свим аспектима па тако и до пораста 

незапослености. 

На подручју општине Србац је регистровано 225 

предузетничких дјелатности, а од тог броја за 88 

дјелатности су  носиоци жене. Највише је заступљена 

трговина на велико и мало; поправка моторних 

возила и мотоцикала (65), дјелатности пружања 

смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство (44), прерађивачка 

индустрија (36), остале услужне дјелатности (29), 

стручне научне и техничке дјелатности (13), 

саобраћај и складиштење (13), грађевинарство (9), 

пољопривреда, шумарство и риболов (8), 

информације и комуникације (5) и образовање (3). 

Ситуација је значајно повољнија када су у питању 

јавна предузећа и јавне установе којима је оснивач 

општина Србац гдје су жене заступљеније од 

мушкараца, а такође жене су углавном на 

директорским позицијама у овим институцијама.  

Према подацима Републичког завода за статистику, 

публикација Градови и општине Републике Српске, 

2020. године, у укупном броју запослених лица са 

подручја општине Србац, жене су заступљене око 45 

% са благим трендом пораста броја жена из године у 

годину.  

 

 
Табела бр. 6. Структура запослених по полу 

Пол 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Свега 2.499 2.532 2.584 2.607 2.736 

Мушки 1.411 1.403 1.418 1.429 1.444 

Женски 1.088 1.129 1.166 1.178 1.292 

% жена 43,53 % 44,58 % 45,12 % 45,18 % 47,22 % 

Извор: Републички завод за статистику 
 

Пољопривредна производња на подручју општине 

Србац је значајан извор прихода за рурално 

становништво. Носиоци ове производње су 

породична пољопривредна газдинства, привредна 

друштва, удружења и предузетници. Према подацима 

из АПИФ-а, на подручју општине Србац је 2020. 

године било регистровано 1011 породичних 

пољопривредних газдинстава, 116 комерцијалних и 

895 некомерцијалних. Жене су носиоци 

пољопривредних газдинстава у 30 случаја код 

некомерцијалних и 3 код комерцијалних, тј. укупно 

за 33 породична пољопривредна газдинства су 

носиоци жене. 

Према подацима Завода за запошљавање, на подручју 

општине Србац је на дан 31.3 2021. године било 

регистровано 1.183 активних тражилаца посла, а од 

тог броја су 622 жене или 53%. Жене су више 

заступљене од мушкараца у скоро свим категоријама 

незапослених лица. Поменутом броју незапослених 

треба додати 724 пасивних незапослених од којих је 

416 жена, 57,45 %. 
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Табела бр. 7. Структура незапослених лица према образовању и полу 

 – активни тражиоци посла на дан 31.3.2021. године 

Категорија 
Укупно 

незапослених 
Број жена Проценат жена 

Укупно на евиденцији 975 455 47 % 

1 - НК 236 87 37 % 

2 - ПК 16 4 25 % 

3 - КВ 368 166 45 % 

4 - ССС 265 152 57 % 

5 - ВКВ - - - 

6-1 ВШС 6 4 66 % 

7 ВСС  84 42 50 % 

Извор: Завод за запошљавање РС, Биро Србац 

Табела бр. 8. Запосленост/незапосленост жена 

Опис Републички просјек Општина Србац 

Учешће жена у структури запослених 41,07 % 41,93 % 

Учешће жена у структури незапослених 43,48 % 41,09 % 

Извор: Републички завод за статистику и Завод за запошљавање 

 

Завод за запошљавање Републике Српске сваке 

године спроводи програме запошљавања и 

самозапошљавања.  

 

3.5.4 ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА, 

СПОРТ, ТУРИЗАМ И     ИНФОРМИСАЊЕ 

 

На подручју општине Србац организовано је 

предшколско, основно и средње образовање. Носилац 

предшколског образовања је Јавна установа Дјечији 

вртић „Наша радост“ Србац, чији је оснивач 

Општина Србац. Јавна установа Дјечији вртић „Наша 

радост“ Србац je установа од посебног друштвеног 

интереса за област друштвене бриге о дјеци, у којој 

се остварује право на боравак, предшколско 

васпитање  и образовање и превентивна заштита 

дјеце у складу са Законом о предшколском 

васпитању и образовању Републике Српске. Има 26 

радника, 25 женског пола и једног мушког пола. 

 

Основно образовање је организовано кроз рад: ЈУ 

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Србац у чијем 

саставу су подручне школе у Кобашу и Ножичком и 

подручна одјељења у Новој Веси, Старом Мартинцу, 

Повеличу и Каоцима, ЈУ Основна школа „Доситеј 

Обрадовић“ Разбој Љ.,  у чијем саставу су подручне 

школе у Пријебљезима, Бајинцима, Кукуљама, 

Малом Разбоју и Лилићу, ЈУ Основна школа „Вук 

Караџић“ Ситнеши у чијем саставу су подручна 

школа у Ћукалима и подручна одјељења у Горњој 

Лепеници и Горњим Срђевићима. 

Носилац средњег образовања је Јавна установа 

Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац. 

Ученици се образују у сљедећим смјеровима: 

гимназија-општи смјер, машинство и обрада метала, 

економија, право и трговина, угоститељство и 

туризам. 

Укупно 87 ученика је распоређено у 4 одјељења. 

Примјетан је тренд смањења броја ученика у односу 

на претходни период.  

 

Табела бр. 9. Полна структура ученика и наставника у школама 

 

 2021. године 

 M Ж % 

Основна школа 

-Ученици- 

159 76 83 52 

Основна школа 

-Наставно особље- 

236 68 168 71 

Средња школа 

-Ученици- 

341 170 171 50 

Средња школа 

-Наставно особље- 

54 17 37 69 

Извор: Основне школе и средња школа 
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На подручју општине Србац не постоји универзитет 

тако да млади након завршеног средњег образовања 

одлазе на студије у друге градове углавном у 

Републици Српској и  Републици Србији. Општина 

Србац сваке године додјељује стипендије студентима 

али мали број свршених студената се враћа у родни 

град углавном због немогућности да нађу запослење. 

Носиоци културних дешавања на подручју општине 

Србац су ЈУ Центар за културу и спорт Србац, ЈУ 

Народна библиотека Србац, СПКД „Просвјета“ 

Србац, УГ Ц.Е.З.А.Р. Јавна установа Центар за 

културу и спорт организује бројне манифестације 

које се већ традиционално одржавају на подручју 

општине Србац, од којих су најпосјећенији и 

садржајно најбогатији Ликовно еколошка колонија 

„Бардача-Србац“. Има седам радника, пет мушкараца 

и двије жене. 

Јавна установа Народна библиотека располаже 

књижним фондом од 23.000 књига. Једна од највећих 

вриједности библиотеке је њена завичајна збирка која 

броји 300 монографских публикација и око 800 

осталих библиотечких јединица који се својим 

садржајем односе на Србац. На дан 23.2.2021. године 

структура читалаца је следећа 365 жена и 190 

мушкараца. Има 5 запослених, 4 жене и 1 мушкарац. 

СПКД „Просвјета“ Србац има посебно мјесто у 

очувању духовности и националног идентитета 

српског народа. Главна активност друштва у 2018. и 

2019. години је била прикупљање и обрада података 

и фотографија, писање и уређивање текстова који су 

штампани у књизи „Србац, монографски записи“, 

која је изашла из штампе у марту 2020. године. Има 

једног запосленог радника мушкарца. 

УГ Ц.Е.З.А.Р. ради у оквиру програмског дијела који 

се одвија у два циклуса активности, које дјелују на 

начин да се одржава најмање један час/тренинг 

седмично из сваке активности, а циклус траје обично 

четири или пет мјесеци, обиљежавање међународно 

битних датума, укључивање у већину културно-

умјетничких и спортских манифестација или 

организовање истих на подручју општине Србац, 

сарадња са многим установама и удружењима на 

локалном, регионалном и међународном нивоу, 

организовање илу учествовање у хуманитарним 

акијама, организовање и реализација волонтерских 

програма и пројектног дијела који подразумијева 

писање пројектних приједлога и иницијатива и 

проналажење донатора за њихову реализацију. Има 

два запослена радника, женског пола. 

На подручју општине Србац дјелује 15 спортских 

клубова, а већ годинама дјелује и Школа фудбала 

“Dream Team” кроз коју је прошло стотине 

талентованих фудбалера, а велике успјехе остварио је 

Плесни клуб „Ритам“ који се афирмисао широм БиХ 

и у иностранству, освајајући више међународних 

турнира као и титуле вишеструких првака БиХ у 

стандардним и латиноамеричким плесовима. 

Од спортских колектива, дјелују и мото клубови, офф 

роад клубови, ронилачки, бициклистички, аеро 

моделарски као и коњички клубови. 

На подручју општине Србац дјелују: Удружење 

грађана Омладински савјет Србац чији је основни 

задатак да се омладина едукује, информише, анимира 

и да активно учествује у заступању интереса и права 

омладине, као и организовању културих и спортских 

манифестација, семинара и стручних и едукативних 

предавања и сусрета младих. Има једног запосленог 

радника мушког пола. 

Удружење родитеља и дјеце са посебним потребама 

„Извор“ Србац чији је основни задатак 

социјализација дјеце са посебним потребама и 

стварање услова за рад терапеута, логопеда, 

дефектолога са дјецом, те креативних радионица са 

волонтерима. Има четири радника и сви су женског 

пола. 

Општинска организација Црвени крст Србац као 

хуманитарна организација од општег интереса. Има 

два радника: мушког и женског пола. 

Јавно предузеће „Радио Србац“ је носилац 

информативне дјелатности на подручју општине 

Србац. Има пет радника, двије жене и три мушкарца. 

Јавна установа Туристичка организација општине 

Србац је организација која се бави вршењем послова 

на промоцији и унапређивању туризма и 

остваривању регионалне и мешународне сарадње у 

области туризма. Има два радника, мушког и женског 

пола. 

Удружење жена Србац је настало 2020. године и 

окупља жене са подручја општине Србац које се баве 

креативним радом: израдом различитих врста ручног 

рада, израдом свих врста торти и колача, сланих и 

слатких пецива, воћних сокова и џемова. Удружење 

има око 60 чланица. 

 

3.5.5 ЗДРАВЉЕ, ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА 

 

Примарна здравствена заштита становника општине 

Србац организована је путем Јавне здравствене 

установе Дом здравља Србац. Рад је организован 

путем тимова породичне медицине и верификовано је 

укупно 12 тимова. Здравствене услуге у оквиру ове 

установе, пружају и теренске амбуланте у Кукуљама, 

Разбоју, Ножичком, Ситнешима и Кобашу. 
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Табела бр. 10. Структура запослених у Дому 

здравља 

 

Опис Укупно Жене Проценат 

жена 

Број запослених 142 115 81 % 

Медицинско 

особље 

58 50 86% 

Немедицинско 

особље 

26 15 58% 

Доктори 

медицине 

7 4 57% 

Број 

специјалиста 

9 7 78% 

Стоматолози 3 3 100% 

Медицинске 

сестре 

39 36 92% 

 

Извор: Дом здравља Србац 

Укупан број осигураних лица на подручју општине 

Србац на дан 23.2.2021. године износио је 14.446, од 

тога 6.938 мушких и 7.508 женских осигураника. 

Клиничко лијечење становници општине Србац 

углавном остварују у Општој болници Градишка и 

УКЦ Бањалука. 

 

3.5.6 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

Социјална заштита на подручју општине Србац 

организована је путем ЈУ Центар за социјални рад 

Србац који је уједно носилац свих активности у 

остваривању права утврђених Законом о социјалној 

заштити Републике Српске, Породичним законом 

Републике Српске, као и другим законима чије 

одредбе примјењује у вршењу послова: Закон о 

општем управном поступку, Кривични законик, 

Закон о заштити од насиља у породици, Закон о 

заштити и поступању са дјецом и малољетницима у 

кривичном поступку, Закон о извршењу кривичних  

 

санкција, Закон о ванпарничном поступку. У Јавној 

установи Центар за социјални рад је запослено 15 

радника, три мушкарца и 12 жена.  

 

3.5.7 ДЈЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 

Дјечија заштита на подручју општине Србац 

организована је путем ЈУ Јавни фонд за дјечију 

заштиту Републике Српске, Филијала Бањалука, 

Пословница Србац који је уједно носилац свих 

активности у остваривању права из система дјечије 

заштите у складу са Законом о дјечијој заштити 

Републике Српске. Има једног запосленог радника 

женског пола. 

 

3.6 ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ  

- Општина има успостављене институционалне 

механизме за укључивање принципа равноправности 

полова у процесе доношења одлука али усљед 

недовољно изграђених људских капацитета ти 

механизми се не примјењују у довољној мјери; 

 

- Заступљеност жена у савјетима мјесних заједница је 

изузетно мала; 

 

- У области социјалне заштите, не постоје подаци 

разврстани по полу; 

 

- Закон о равноправности полова се примјењује 

форме ради док је стварни утицај жена испод 

просјека и испод законске границе од 40%; 

 

 

- Особе женског пола се ријетко одлучју да покрену 

сопствени посао – само 39 % су носиоци 

предузетничких дјелатности; 

 

- Особе женског пола су више заступљене у 

социјално угроженим категоријама у односу на особе 

мушког пола; 

 

- Особе женског пола су подложне дискриминацији  
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усљед традиционланих друштвених образаца (одређени послови или 

припадност друштвеним скупинама је условљено полом). 

 

3.7 ПРЕПОРУКЕ ПО ОБЛАСТИМА 

 

Јавни сектор 

 

- Изградити људске капацитете у циљу боље примјене механизама родне 

равноправности у процесима доношења одлука; 

- Истражити разлоге мале заступљености жена у савјетима мјесних заједница 

и предложити мјере за унапређење стања. 

 

Приватни сектор 

 

- Планирати мјере за подстицање развоја женског предузетништва; 

 

- Планирати мјере за самозапошљавање жена у сектору пољопривреде. 

 

Сектор цивилног друштва 

 

- Јачати капацитете организација цивилног друштва путем едукација и 

пројеката; 

 

- Подстицати партнерске односе јединице локалне самоуправе са 

организацијама цивилног друштва. 

 

4. ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ГЕНДЕР АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

ЗА ПЕРИОД  2021-2024. година 
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ЦИЉ: Унапређење стања равноправности полова на подручју општине Србац 

Средњорочни циљ 1:Подизањеинституционалнихкапацитеталокалнесамоуправеза увођење принципа равноправности полова  

Очекивани резултат Активност Носилац одговорности 
Показатељ напретка у односу на почетно 

стање 
Рок 

Износ и извор 

финансирања 

1.1. Капацитети Одбора за 

друштвени положај жене и 

равноправност међу 

половима у области 

равноправности полова 

унапређени 

Обуке НВО на тему равноправности 

полова и дискриминације на основу пола 

Одбор за друштвени 

положај жене и 

равноправност међу 

половима 

Анкета 

Одржане двије обуке за чланове Одбора за 

равноправност полова  

2021. - 

1.2. Проведене секторске 

анализе могућности за 

унапређење стања 

равноправности полова у 

приоритетним областима 

Анализа доступности административних 

података разврстаних по полу  

Општинска управа 

Општине Србац 

Анализа о доступности  административних 

података разврстаних по полу достављена 

Одбору са приједлогом приоритета за 

унапређење анализе података 

2023. - 

Унапређење административне базе 

података  

Општинска управа 

Општине Србац 
% утврђених база који је унапређен 2023. - 

1.3. Буџет Општине садржи 

процјену утицаја на 

равноправност полова 

(родно-одговорно 

Надлежне службе на основу анализа стања 

у образложењу приједлога Буџета 

процијениле утицај на(не)равноправност 

полова кроз буџетске програме 

Одјељење за финансије, 

Одјељење за привреду, 

пољопривреду и 

друштвене дјелатности 

% области који садржи процјену утицаја на 

равноправност полова (родно-одговорно 

буџетирање)  

2023. - 
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буџетирање) 
Извјештај о извршењу Буџета општине 

садржи информације о утицају на 

(не)равноправност полова кроз буџетске 

програме 

Одјељење за 

финансије 

% области који садржи процјену утицаја на 

равноправност полова (родно-одговорно 

буџетирање) 

2023. - 

Средства за провођење Гендер акционог 

плана Општине су планирана у буџету 

Одјељење за 

финансије 

средства планирана за провођење  гендер 

плана 
2022. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Средњорочнициљ 2: Унапређење положаја жена и мушкараца кроз доношење и промоцију родно одговорних политика 

Очекивани резултат Активност 
Носилац 

одговорности 

Показатељ напретка у односу на почетно 

стање 
Рок 

Износ и извор 

финансирања 

2.1. Смањен јаз између жена 

и мушкараца на тржишту 

рада 

Анализирати разлоге веће стопе 

незапослености мушкараца/жена 

Одјељење за привреду, 

пољопривреду и 

друштвене дјелатности 

у сљарадњи са Бироом  

рада Србац 

Усвојене препоруке за смањење разлика од 

стране Одбора 
2022. - 

Анализирати могућности за унапређење 

капацитета школских установа 

Одјељење за привреду, 

пољопривреду и 

друштвене дјелатности 

у сљарадњи са Бироом  

рада Србац 

Анализа израђена и достављена Одбору са 

препорукама 
2021. - 

2.2. Осигурана подршка 

рањивим групама жена и 

мушкараца 

Осигурати финансијску подршку социјално 

угроженом становништву 

Одјељење за општу 

управу и Центар за 

социјални рад 

Наставити са осигуравањем редовне 

подршке социјално угроженом 

становништву 

Континуирано 75.000,00 КМ 

Наставити са финансијском подршком 

наталитетној политици 

Одјељење за општу 

управу 

Промовисати и осигурати финансијску 

подршку наталитетној политици 
Континуирано 85.000,00 КМ 

2.3. Општина доприноси 

превенцији и заштити од 

насиља у породици и насиља 

Допринос превенцији насиља над женама и 

насиља у породици обиљежавањем 

Међународне кампање 16 дана активизма у 

Одбор задруштвени 

положај жене и 

равноправност међу 

Општина се придружила кампањи  Континуирано - 
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над женама борби против насиља (25.11. – 10.12.) половима 

Редовно разматрање извјештаја о насиљу у 

породици Центра за социјални рад 

општинеСрбац 

Одбор за друштвени 

положај жене и 

равноправност међу 

половима 

Извјештај расправљен са кључним актерима 

и усвојене препоруке за дјеловање 
Континуирано - 

Организовати обуке на тему сексуалног 

узнемиравања за чланове Одбора  

Одјељење за општу 

управу 

Чланице Одбора могу препозна-ти и 

одговорити на сексуално узнемиравање у 

складу са Коде-ксом понашања као основ 

поли-тичког интегритета изабраних 

представника  Општине Србац. 

2021. - 

Израдити Смјернице за превенцију и 

заштиту од сексуалног узнемиравања и 

узнемиравања на основу пола Општине 

Србац 

Одјељење за општу 

управу у сарадњи са 

Центром за социјални 

рад 

Израђене Смјернице у складу са постојећим 

праксама у БиХ  
2022. - 

2.4.  Осигурана равноправна 

заступљеност полова у 

oдборима, комисија и радним 

тијелима Општине као и на 

изабраним и руководећим 

мјестима    

Анализирати узроке подзаступљености 

жена у савјетима мјесних заједница 

општине 

Одјељење за општу 

управу 
Анализа израђена са приједлогом мјера 2021. - 

Осигурати равноправно учешће жена и 

мушкараца у свим комисијама Општине 

укључујући и предсједнике/це комисија 

Скупштина општине 

Мушкарци и жене заступљени са најмање 

40% у свим комисијама које оснивају тијела 

Општине 

2021. - 

Средњорочни циљ 3:Промоција равноправности полова и сарадња са другим актерима 

Очекивани резултат Активност 
Носилац 

одговорности 

Показатељ напретка у односу на почетно 

стање 
Рок 

Износ и извор 

финансирања 

3.1. Општина промовише 

равноправност полова 

Утврђен је Програм обиљежавања дана од 

значаја за равноправност полова 

Одбор за друштвени 

положај жене и 

равноправност међу 

половима 

 

Обиљежавају се 8. март „Међународни дан 

жена“, Међународна кампања 16 дана 

активизма у борби против насиља (25.11. – 

10.12.), Међународни дан жена у ИКТ-у, 

19.11. Међународни дан мушкараца и други 

2021. - 

 

Промотивни материјали о циљевима 

Гендер акционог плана Општине Србац су 

доступни на wеб страници и у шалтер сали 

Одбор за друштвени 

положај жене и 

равноправност међу 

половима 

Израђен промотивни материјал 2022. - 

3.2. Редовно се прати стање Одбор за друштвени положај жене и Одбор за друштвени Одржана полугодишња и годишња сједница Континуирано - 
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равноправности полова на 

подручју Општине 

равноправност међу половима  организује 

сједнице са циљем праћења провођења 

(мониторинг) Гендер акционог плана 

положај жене и 

равноправност међу 

половима и општинске 

службе 

на којој је размотрен напредак и утврђени 

приоритети за наредни период 

Скупштина општине разматра извјештај о 

спровођењу Гендер акционог плана 
Скупштина општине 

Усвојен извјештај и донесени закључци о 

приоритетима 
Континуирано - 

Извршити процјену (евалуацију) 

провођења Гендер акционог плана као 

основу за израду наредног Гендер акционог 

плана 

Одбор за друштвени 

положај жене 

иравноправност међу 

половима и 

Општинске службе 

Извршена процјена провођења Гендер 

акционог плана  
2024. - 

3.3. Цивилно друштво 

учествује у дефинирању 

приоритета за дјеловање у 

области равноправности 

полова 

Утврђен је списак организација цивилног 

друштва и појединаца које се баве 

равноправношћу полова 

Одјељење за привреду, 

пољопривреду и 

друштвене 

дјелатности 

Списак доступан свим општинским 

тијелима и на wеб страници општине 

 

2021. ажурирање 

континуирано 

- 
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1. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ГЕНДЕР АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

 

Основни механизам праћења реализације Гендер акционог плана општине јесте надзор који спроводи Комисија за 

заштиту људских права, представке и притужбе грађана. Задатак Одбора је да прати активности провођења, 

прикупљања информација које су потребне за анализу остварених циљева и резултата и осигурање остварења 

резултата активности наведених у документу. Надзор над реализацијом пратиће се организацијом сједница за 

надзор сваких шест мјесеци којом приликом ће надлежна тијела и службе Одбору редовно и систематски 

достављати информације о провођењу. Поред тога, Одбор ће једном годишње информисати Скупштину општине 

и све кључне актере укључене у имплементацију активности о оствареним резултатима те ће предлагати 

Скупштини општине одговарајуће закључке.  

 

 

 
 

  

Одбор за друштвени 
положај жене и 

равноправност  међу 
половима  

(полу/годишње сједнице) 

Општинске службе 

(активности) 
Општинске службе (ефекат) 

Статистички подаци 

(утицај) 

Цивилно друштво и  

ГЦ РС  

(други приоритети) 

 

Одбор доставља извјештај Скупштини општине са 

приједлогом закључака и приоритетима за наредну 

годину. Извјештај се јавно објављује. 
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2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА 

 

Дискриминација по основу пола је свако стављање у 

неповољнији положај било које особе или групе 

особа засновано на полу због којег се особама или 

групи особа отежава или негира признавање, 

уживање или остваривање људских права или 

слобода. 

Директна дискриминација по основу пола постоји 

када је особа или група особа била третирана, 

третира се или може бити третирана неповољније у 

односу на другу особу или групу особа у истој или 

сличној ситуацији. 

Индиректна дискриминација по основу пола 

постоји када привидно неутрална правна норма, 

критериј или пракса једнака за све је доводила, 

доводи или би могла довести у неповољнији положај 

особу или групу особа једног пола у поређењу са 

особом или групом особа другог пола. 

Узнемиравање је свако нежељено понашање по 

основу пола којим се жели повриједити достојанство 

особе или групе особа и створити застрашујуће, 

непријатељско, деградирајуће, понижавајуће или 

увредљиво окружење, или којим се постиже такав 

учинак. 

Сексуално узнемиравање је сваки нежељени облик 

вербалног, невербалног или физичког понашања 

полне природе којим се жели повриједити 

достојанство особе или групе особа, или којим се 

постиже такав учинак, нарочито кад то понашање 

ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, 

понижавајуће или увредљиво окружење. 

Насиље по основу пола је свако дјеловање којим се 

наноси или може бити нанијета физичка, психичка, 

сексуална или економска штета или патња, као и 

пријетња таквим дјеловањем које спутава особу или 

групу особа да ужива у својим људским правима и 

слободама у јавној и приватној сфери живота. 

Насиље по основу пола укључује, али се не 

ограничава, на: 

а) насиље које се дешава у породици 

илидомаћинству; 

б) насиље које се дешава у широјзаједници; 

в) насиље које почине или толеришу органи власти 

и други овлаштени органи ипојединци; 

г) насиље по основу пола у случају оружаних 

сукоба. 

 

Виктимизација је облик дискриминације који 

постоји када се особа или група особа доведе у 

неповољнији положај због: одбијања налога за 

дискриминаторним поступањем, пријаве 

дискриминације, свједочења у поступку заштите од 

дискриминације на основу пола, или ако је на било 

који други начин особа учествовала у поступку 

вођеном поводом дискриминације на основу пола. 

Пол представља биолошке и психолошке 

карактеристике по којима се разликују особе мушког 

и женског пола. 

Гендер/род представља социолошки и културолошки 

условљену разлику између особа мушког и женског 

пола и односи се на све улоге и особине које нису 

условљене или одређене искључиво природним или 

биолошким факторима, него су прије производ 

норми, праксе, обичаја и традиције, и кроз вријеме су 

промјенљиви. 

Равноправност полова значи да су особе мушког и 

женског пола једнако присутне у свим подручјима 

јавног и приватног живота, да имају једнак статус, 

једнаке могућности за остваривање свих права, као и 

једнаку корист од остварених резултата. 

Једнак третман свих особа мушког и женског пола 

подразумијева осигурање одсуства дискриминације 

по основу пола. 

Једнаке могућности свих особа без обзира на пол 

подразумијева одсуство препрека за економско, 

политичко и друштвено учествовање по основу пола. 

 

Дискриминација у језику постоји када се користи 

искључиво један граматички род као генерички 

појам. 

Институционални механизми за једнакоправност 

полова представљају тијела која су успостављена од 

надлежних законодавних, извршних и органа управе 

свих нивоа власти у Босни и Херцеговини ради 

провођења Закона о равноправности полова у БиХ, 

координирања и реализације програмских циљева из 

Гендер акционог провођења међународних стандарда 

у области равноправности полова. 

Родно сензитивно или одговорно буџетирање је 

неопходно средство које подразумијева поштовање 

начела равноправности полова током припреме 

буџета, те расподјеле и додјеле финансијских 

ресурса. Родно буџетирање представља сагледавање 

јавних политика на свим нивоима буџетског процеса 

и реструктурирање прихода и расхода како би се 

узеле у обзир потребе и приоритети различитих група 

жена и мушкараца имајући у виду њихове различите 

улоге у породици, економији и друштву. Родно 

буџетирање укључује два основна корака: родну 

анализу буџета и њено провођење кроз прерасподјелу 

буџета. Родном анализом буџета разврставају се 

трошкови и приходи наспрам њиховог различитог 
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утицаја на жене и мушкарце и тиме се уочавају мјеста 

гдје су сакупљање и дистрибуција државног новца 

неправедни. 

САДРЖАЈ: 

1. УВОД 

2. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 

ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

3. РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У 

ОПШТИНИ СРБАЦ 

3.1. СТАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА 

У ОПШТИНИ 

3.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗАМ 

РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА 

ОПШТИНЕ 

3.3. РОДНО ОДГОВОРНА АНАЛИЗА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

3.4. АНАЛИЗА СТАЊА У ПОГЛЕДУ 

РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У 

ОПШТИНИ СРБАЦ 

3.4.1. УКРАТКО О ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

3.4.2. ДЕМОГРАФСКА ГЕНДЕР 

КАРТА ОПШТИНЕ СРБАЦ 

3.5. ТРЕНУТНА ПОЗИЦИЈА/СТАТУС 

ЖЕНА ПО ОБЛАСТИМА 

3.5.1. СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ 

НАСИЉА ПО ОСНОВУ ПОЛА 

УКЉУЧУЈУЋИ НАСИЉЕ У 

ПОРОДИЦИ КАО И 

ТРГОВИНЕ ОСОБАМА 

3.5.2. ЈАВНИ ЖИВОТ И 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА 

3.5.3. РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И 

ПРИСТУП ЕКОНОМСКИМ 

РЕСУРСИМА 

3.5.4. ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, 

КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗАМ 

И ИНФОРМИСАЊЕ 

3.5.5. ЗДРАВЉЕ, ПРЕВЕНЦИЈА И 

ЗАШТИТА 

3.5.6. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

3.5.7. ДЈЕЧИЈА ЗАШТИТА 

3.6. ИДЕТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 

3.7. ПРЕПОРУКЕ ПО ОБЛАСТИМА 

4. ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ГЕНДЕР 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЗА 

ПЕРИОД 2021-2024.ГОДИНА 

5. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА  ГЕНДЕР 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

6. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА 

 

Број: 01-022-154/21 

Датум: 15.07.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 34. и члана 90. 

Статута општине Србац  („Службени гласник 

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

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу Мирка Стојића дужности директора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ 

Србац 

 

1. Мирко Стојић специјалиста опште медицине из 

Српца, разрјешава се дужности директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Србац“ Србац, са 

даном 15.07.2021. године, због истека времена на које 

је именован.  

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мирко Стојић специјалиста опште медицине из 

Српца је именован за директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Србац“ Србац Рјешењем 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број: 7/17) на период од четири 

године. 

 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Србац“ Србац је донијела Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној 1.6.2021. 

године, која је објављена у “Службеном гласнику 

општине Србац”, број: 6/21. 

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Србац“ и 

директора Јавне установе Агенција за развој малих и 

средњих предузећа општине Србац је објављен у 

дневном листу „Глас Српске“ 9.6.2021. године и 

Службеном гласнику Републике Српске број: 53 од 

11.6.2021. године. 

 

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске одлучено је као у диспозитиву. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године утврдила приједлог 
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Рјешења о разрјешењу дужности директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Србац“ Србац. 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

Број: 01-111-184/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 18. став 2. и 3а) Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 68/07,109/12 и 44/16), члана 39. став 2. 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 34. 

и члана 90. Статута општине Србац  („Службени 

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

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Србац“ Србац  

 

1. Мирко Стојић специјалиста опште медицине из 

Српца, именује се за директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Србац“ Србац са даном 

15.07.2021. године, на период од четири године.  

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мирко Стојић специјалиста опште медицине из 

Српца је именован за директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Србац“ Србац Рјешењем 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број: 7/17) на период од четири 

године. 

 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне здравствене установе 

„Дом здравља Србац“ Србац је донијела Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној 1.6.2021. 

године, која је објављена у “Службеном гласнику 

општине Србац”, број: 6/21.  

 

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Србац“ и 

директора Јавне установе Агенција за развој малих и 

средњих предузећа општине Србац је објављен у 

дневном листу „Глас Српске“ 9.6.2021. године и 

Службеном гласнику Републике Српске број: 53 од 

11.6.2021. године. 

 

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске одлучено је као у диспозитиву. 

 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године утврдила приједлог 

Рјешења о именовању директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Србац“ Србац.  

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења.  

 

Број: 01-111-185/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

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

и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 34. и члана 90. 

Статута општине Србац  („Службени гласник 

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

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу Вање Шарић дужности 

директора Јавне установе Агенција за развој 

малих и средњих предузећа општине Србац 

 

1. Вања Шарић, дипломирани новинар – 240 ECTS  

из Бањалуке, разрјешава се дужности директора Јавне 

установе Агенција за развој малих и средњих 

предузећа општине Србац, са даном 15.07.2021. 

године, због истека времена на које је именована. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Вања Шарић, дипломирани новинар – 240 ECTS  из 

Бањалуке је именована за директора Јавне установе 

Агенција за развој малих и средњих предузећа 
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општине Србац Рјешењем Скупштине општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

7/17) на период од четири године. 

 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе Агенција за 

развој малих и средњих предузећа општине Србац је 

донијела Скупштина општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број: 6/21) од 1.6.2021. 

године. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Србац“ и 

директора Јавне установе Агенција за развој малих и 

средњих предузећа општине Србац је објављен у 

дневном листу „Глас Српске“ 9.6.2021. године и 

Службеном гласнику Републике Српске број: 53 од 

11.6.2021. године. 

 

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске одлучено је као у диспозитиву. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године утврдила приједлог 

Рјешења о разрјешењу дужности директора Јавне 

установе Агенција за развој малих и средњих 

предузећа општине Србац. 

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења.  

 

Број: 01-111-186/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 18. став 2. и 3а. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07,109/12 и 44/16), члана 39. став 2. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21),  члана 37. став 2. тачка 34. 

и члана 90. Статута општине Србац  („Службени 

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

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној  15.07.2021. године, донијела  

  

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању директора Јавне установе Агенција 

за развој малих и средњих предузећа општине 

Србац 

1. Вања Шарић, дипломирани новинар – 240 ECTS  

из Бањалуке, именује се за директора Јавне установе 

Агенција за развој малих и средњих предузећа 

општине Србац са даном  15.07.2021. године, на  

период од четири године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Вања Шарић, дипломирани новинар – 240 ECTS  из 

Бањалуке је именована за директора Јавне установе 

Агенција за развој малих и средњих предузећа 

општине Србац Рјешењем Скупштине општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

7/17) на период од четири године. 

 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе Агенција за 

развој малих и средњих предузећа општине Србац је 

донијела Скупштина општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број: 6/21) од 1.6.2021. 

године. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Србац“ и 

директора Јавне установе Агенција за развој малих и 

средњих предузећа општине Србац је објављен у 

дневном листу „Глас Српске“ 9.6.2021. године и 

Службеном гласнику Републике Српске број: 53 од 

11.6.2021. године. 

 

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске одлучено је као у диспозитиву. 

 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године утврдила приједлог 

Рјешења о именовању директора Јавне установе 

Агенција за развој малих и средњих предузећа 

општине Србац. 

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења.  

 

Број: 01-111-187/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

јавних служби („Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 34. 

и члана 90. Статута општине Србац  („Службени 

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

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности два члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац 

 

1. Разрјешавају се дужности два члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за културу и спорт 

Србац:  

 

1. Бранка Санчанин, дипломирани економиста-

менаџер у култури из Српца и 

2. Дарко Дринић, дипломирани економиста из 

Српца, 

са 15.07.2021. године, због истека времена на које су 

именовани. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Бранка Санчанин, дипломирани економиста-менаџер 

у култури из Српца и Дарко Дринић, дипломирани 

економиста из Српца су именовани за чланове 

Управног одбора Јавне установе  Центар за културу и 

спорт Србац Рјешењем Скупштине општине Србац  

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

период од четири године. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, два члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“, једног члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

Србац испред јединице локалне самоуправе и једног 

члана Школског одбора у Јавној установи Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански 

испред јединице локалне самоуправе је објављен у 

дневном листу "Глас Српске" 10.6.2021. године и 

"Службеном гласнику Републике Српске", број: 53 од 

11.3.2021. године.  

 

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске одлучено је као у диспозитиву. 

 

Начелник општине је утврдио приједлог Рјешења о 

разрјешењу дужности  два члана Управног одбора 

Јавне установе Центар за културу и спорт Србац. 

 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о разрјешењу дужности два члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за културу и спорт 

Србац. 

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

Број: 01-111-188/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 34. 

и члана 90. Статута општине Србац  („Службени 

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

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној   15.07.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању два члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац 

 

1. Именују се два члана Управног одбора Јавне 

установе Центар за културу и спорт Србац:  

1. Бранка Санчанин, дипломирани економиста-

менаџер у култури из Српца и 

2. Владан Благојевић, дипломирани инжењер 

сабраћаја из Повелича, 

 

са 15.07.2021. године, на период од четири године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Бранка Санчанин, дипломирани економиста-менаџер 

у култури из Српца и Дарко Дринић, дипломирани 

економиста из Српца су именовани за чланове 
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Управног одбора Јавне установе  Центар за културу и 

спорт Србац Рјешењем Скупштине општине Србац  

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

период од четири године. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, два члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“, једног члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

Србац испред јединице локалне самоуправе и једног 

члана Школског одбора у Јавној установи Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански 

испред јединице локалне самоуправе је објављен у 

дневном листу "Глас Српске" 10.6.2021. године и 

"Службеном гласнику Републике Српске", број: 53 од 

11.3.2021. године.  

 

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске Начелник општине је утврдио 

приједлог Рјешења о именовању два члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за културу и спорт 

Србац.  

 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о именовању два члана Управног одбора 

Јавне установе Центар за културу и спорт Србац. 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

Број: 01-111-196/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 34. 

и члана 90. Статута општине Србац  („Службени 

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

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац 

 

1. Разрјешавају се дужности два члана Управног 

одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац:  

 

1. Славиша Божић из Српца и 

2. Срђан Јањић из Српца, 

 

са 15.07.2021. године, због истека времена на које су 

именовани. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Славиша Божић из Српца и Срђан Јањић из Српца, су 

именовани за чланове Управног одбора Јавног 

предузећа „Радио Србац“ Србац, Рјешењем 

Скупштине општине Србац  („Службени гласник 

општине Србац“, број: 7/17) на период од четири 

године. 

Јавни конкурс за избор и именовање два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, два члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“, једног члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

Србац испред јединице локалне самоуправе и једног 

члана Школског одбора у Јавној установи Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански 

испред јединице локалне самоуправе је објављен у 

дневном листу "Глас Српске" 10.6.2021. године и 

"Службеном гласнику Републике Српске", број: 53 од 

11.3.2021. године.  

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске одлучено је као у диспозитиву. 

Начелник општине је утврдио приједлог Рјешења о 

разрјешењу дужности  два члана Управног одбора 

Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о разрјешењу дужности два члана Управног 

одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац. 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

Број: 01-111-189/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 34. 

и члана 90. Статута општине Србац  („Службени 

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

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац 

 

1. Именују се два члана Управног одбора Јавног 

предузећа „Радио Србац“ Србац: 

  
1. Славиша Божић из Српца и 

2. Марина Татић из Српца, 

 

са 15.07.2021. године, на период од четири године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Славиша Божић из Српца и Срђан Јањић из Српца, су 

именовани за чланове Управног одбора Јавног 

предузећа „Радио Србац“ Србац, Рјешењем 

Скупштине општине Србац  („Службени гласник 

општине Србац“, број: 7/17) на период од четири 

године. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, два члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“, једног члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

Србац испред јединице локалне самоуправе и једног 

члана Школског одбора у Јавној установи Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански 

испред јединице локалне самоуправе је објављен у 

дневном листу "Глас Српске" 10.6.2021. године и 

"Службеном гласнику Републике Српске", број: 53 од 

11.3.2021. године.  

 

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске одлучено је као у диспозитиву. 

Начелник општине је утврдио приједлог Рјешења о 

именовању два члана Управног одбора Јавног 

предузећа „Радио Србац“ Србац. 

 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о именовању два члана Управног одбора 

Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац. 

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

Број: 01-111-190/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 34. 

и члана 90. Статута општине Србац  („Службени 

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

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности два члана 

Управног одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Србац“ Србац 

 

1. Разрјешавају се дужности два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“ Србац: 

 

1. Зоран Љубојевић, дипломирани економиста из 

Српца и  

 

2. Крсто Чавор, професор српскохрватског језика и 

југословенских књижевности из Српца,  

 

са 15.07.2021. године, због истека времена на које су 

именовани. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Зоран Љубојевић, дипломирани економиста из Српца 

и Крсто Чавор, професор српскохрватског језика и 

југословенских књижевности из Српца су именовани 

за чланове Управног одбора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Србац“ Србац, Рјешењем 

Скупштине општине Србац  („Службени гласник 

општине Србац“, број: 7/17) на период од четири 

године. 

Јавни конкурс за избор и именовање два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, два члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“, једног члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

Србац испред јединице локалне самоуправе и једног 

члана Школског одбора у Јавној установи Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански 

испред јединице локалне самоуправе је објављен у 

дневном листу "Глас Српске" 10.6.2021. године и 

"Службеном гласнику Републике Српске", број: 53 од 

11.3.2021. године. Након проведене процедуре у 

складу са Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске одлучено је 

као у диспозитиву. 

Начелник општине је утврдио приједлог Рјешења о 

разрјешењу дужности  два члана Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ 

Србац. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о разрјешењу дужности два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“ Србац. 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

Број: 01-111-191/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 34. 

и члана 90. Статута општине Србац  („Службени 

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

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 15.07.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању два члана 

Управног одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Србац“ Србац 

 

1. Именују се два члана Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Србац“ Србац: 

 

1. Крсто Чавор, професор српскохрватског језика и 

југословенских књижевности из Српца и 

 

2. Зоран Љубојевић, дипломирани економиста из 

Српца, 

 

са 15.07.2021. године, на период од четири године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Зоран Љубојевић, дипломирани економиста из Српца 

и Крсто Чавор, професор српскохрватског језика и 

југословенских књижевности из Српца су именовани 

за чланове Управног одбора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Србац“ Србац, Рјешењем 

Скупштине општине Србац  („Службени гласник 

општине Србац“, број: 7/17) на период од четири 

године. 

Јавни конкурс за избор и именовање два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, два члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“, једног члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

Србац испред јединице локалне самоуправе и једног 

члана Школског одбора у Јавној установи Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански 

испред јединице локалне самоуправе је објављен у 

дневном листу "Глас Српске" 10.6.2021. године и 

"Службеном гласнику Републике Српске", број: 53 од 

11.3.2021. године.  

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске одлучено је као у диспозитиву. 

Начелник општине је утврдио приједлог Рјешења о 

именовању два члана Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Србац“ Србац. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о именовању два члана Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ 

Србац. 
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Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

Број: 01-111-192/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Србац  („Службени гласник општине 

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

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац је на сједници одржаној 15.07.2021. 

године, донијела  

  

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу Милана Дринића дужности члана 

Школског одбора у Основној школи "Доситеј 

Обрадовић" Разбој Љ.  

 

1. Милан Дринић, пољопривредни техничар из 

Разбоја Љ., разрјешава се дужности члана Школског 

одбора у Основној школи "Доситеј Обрадовић" 

Разбој Љ., са 15.07.2021. године, због истека времена 

на које је биран.  

2.  Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац". 

О б р а з л о ж е њ е 

Милан Дринић, пољопривредни техничар из Разбоја 

Љ., је изабран за члана Школског одбора у Основној 

школи "Доситеј Обрадовић" Разбој Љ. Рјешењем 

Скупштине општине Србац ("Службени гласник 

општине Србац", број: 7/17) на период од четири 

године.  

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

једног члана Школског одбора у Јавној установи 

Основна школа "Доситеј Обрадовић" Разбој 

Љевчански  испред јединице локалне самоуправе је 

донијела Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 1.6.2021. године ("Службени гласник 

општине Србац", број: 6/21).  

Јавни конкурс за избор и именовање два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, два члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“, једног члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

Србац испред јединице локалне самоуправе и једног 

члана Школског одбора у Јавној установи Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански 

испред јединице локалне самоуправе је објављен у 

дневном листу "Глас Српске" 10.6.2021. године и 

"Службеном гласнику Републике Српске", број: 53 од 

11.3.2021. године.  

 

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске Начелник општине је утврдио 

приједлог Рјешења о разрјешењу дужности члана 

Школског одбора у Основној школи "Доситеј 

Обрадовић" Разбој Љ. 

 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о разрјешењу дужности члана Школског 

одбора у Основној школи "Доситеј Обрадовић" 

Разбој Љ. 

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења.  

 

Број: 01-111-193/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

______________________________________________ 

 

233 

 

На основу члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Правилника о 

раду и поступку избора и разрјешења чланова 

школског одбора („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 28/18), члана 90. Статута општине 

Србац  („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17) и члана 151. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац је на сједници одржаној 15.07.2021. 

године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа "Доситеј Обрадовић" 

Разбој Љевчански испред јединице локалне 

самоуправе  

 

1. Саво Зрнић, машински техничар из Разбоја 

Љевчанског, бира се за члана Школског одбора у 

Јавној установи Основна школа "Доситеј Обрадовић" 

Разбој Љевчански испред јединице локалне 

самоуправе, са 15.07.2021. године, на период од 

четири године.  
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2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Милан Дринић, пољопривредни техничар из Разбоја 

Љ., је изабран за члана Школског одбора у Основној 

школи "Доситеј Обрадовић" Разбој Љ. Рјешењем 

Скупштине општине Србац ("Службени гласник 

општине Србац", број: 7/17) на период од четири 

године.  

 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

једног члана Школског одбора у Јавној установи 

Основна школа "Доситеј Обрадовић" Разбој 

Љевчански  испред јединице локалне самоуправе је 

донијела Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 1.6.2021. године ("Службени гласник 

општине Србац", број: 6/21).  

 

Јавни конкурс за избор и именовање два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, два члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“, једног члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

Србац испред јединице локалне самоуправе и једног 

члана Школског одбора у Јавној установи Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански 

испред јединице локалне самоуправе је објављен у 

дневном листу "Глас Српске" 10.6.2021. године и 

"Службеном гласнику Републике Српске", број: 53 од 

11.3.2021. године.  

 

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске Начелник општине је утврдио 

приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора 

у Јавној установи Основна школа "Доситеј 

Обрадовић" Разбој Љевчански испиред јединице 

локалне самоуправе.  

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године усвојила  приједлог 

Рјешења о избору члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа "Доситеј Обрадовић" Разбој 

Љевчански испиред јединице локалне самоуправе. 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења.  

 

Број: 01-111-194/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Србац  („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17) и члана 151. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац је на сједници одржаној 15.07. 2021. 

године, донијела 

  

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу Славена Малешевића дужности 

члана Школског одбора у Основној школи "Јован 

Јовановић Змај" Србац 

 

1. Славен Малешевић, дипломирани инжењер 

електротехнике из Српца, разрјешава се дужности 

члана Школског одбора у Основној школи "Јован 

Јовановић Змај" Србац, са                     15.07.2021. 

године, због истека времена на које је биран.  

2.  Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац". 

О б р а з л о ж е њ е 

Славен Малешевић, дипломирани инжењер 

електротехнике из Српца је изабран за члана 

Школског одбора у Основној школи "Јован 

Јовановић Змај" Србац, Рјешењем Скупштине 

општине Србац ("Службени гласник општине 

Србац", број: 7/17) на период од четири године.  

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

једног члана Школског одбора у Јавној установи 

Основна школа "Јован Јовановић Змај" Србац испред 

јединице локалне самоуправе је донијела Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној 1.6.2021. 

године ("Службени гласник општине Србац", број: 

6/21).  

Јавни конкурс за избор и именовање два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, два члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“, једног члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

Србац испред јединице локалне самоуправе и једног 

члана Школског одбора у Јавној установи Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански 

испред јединице локалне самоуправе је објављен у 

дневном листу "Глас Српске" 10.6.2021. године и 

"Службеном гласнику Републике Српске", број: 53 од 

11.3.2021. године.  

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске Начелник општине је утврдио 

приједлог Рјешења о разрјешењу дужности члана 

Школског одбора у Основној школи  "Јован 
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Јовановић Змај" Србац испред јединице локалне 

самоуправе.  

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о разрјешењу дужности члана Школског 

одбора у Основној школи "Јован Јовановић Змај“ 

Србац. 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења.  

 

Број: 01-111-195/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. Правилника о 

раду и поступку избора и разрјешења чланова 

школског одбора („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 28/18), члана 90. Статута општине 

Србац  („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17) и члана 151. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац је на сједници одржаној 15.07.2021. 

године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа "Јован Јовановић Змај" 

Србац испред јединице локалне самоуправе 

 

1. Славен Малешевић, дипломирани инжењер 

електротехнике из Српца, бира се за члана 

Школског одбора у Јавној установи Основна школа 

"Јован Јовановић Змај" Србац испред јединице 

локалне самоуправе, са 15.07.2021. године, на период 

од четири године.  

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Славен Малешевић, дипломирани инжењер 

електротехнике из Српца је изабран за члана 

Школског одбора у Основној школи "Јован 

Јовановић Змај" Србац, Рјешењем Скупштине 

општине Србац ("Службени гласник општине 

Србац", број: 7/17) на период од четири године.  

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

једног члана Школског одбора у Јавној установи 

Основна школа "Јован Јовановић Змај" Србац испред 

јединице локалне самоуправе је донијела Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној 1.6.2021. 

године ("Службени гласник општине Србац", број: 

6/21).  

 

Јавни конкурс за избор и именовање два члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, два члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Србац“, једног члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

Србац испред јединице локалне самоуправе и једног 

члана Школског одбора у Јавној установи Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански 

испред јединице локалне самоуправе је објављен у 

дневном листу "Глас Српске" 10.6.2021. године и 

"Службеном гласнику Републике Српске", број: 53 од 

11.3.2021. године.  

 

Након проведене процедуре у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске Начелник општине је утврдио 

приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора 

у Јавној установи Основна школа "Јован Јовановић 

Змај" Србац испред јединице локалне самоуправе.  

 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 7.7.2021. године усвојила  приједлог 

Рјешења о избору члана Школског одбора у Јавној 

установи Основна школа "Јован Јовановић Змај" 

Србац испред јединице локалне самоуправе. 

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења.  

 

Број: 01-111-197/21 

Датум: 15.07.2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

одржаној 15.7.2021. године, донијела је  
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ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извода из записника са шесте сједнице 

Скупштине општине Србац 

 

Усваја се Извод из записника са шесте сједнице 

Скупштине општине Србац. 

 

Број: 01-013-105/21 

Датум: 15.07.2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

______________________________________________ 

 

237 

 

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

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

одржаној 15.7.2021. године, донијела је  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa о раду Начелника општине 

и Општинске управе општине Србац за 2020. 

годину 

 

Усваја се Извјештај о раду Начелника општине и 

Општинске управе општине Србац за 2020. годину. 

 

Број: 01-013-106/21 

Датум: 15.07.2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

одржаној 15.7.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о остварењу Aкционог 

плана имплементације развојних пројеката 

општине Србац за 2020. годину 

 

Усваја се Извјештај о остварењу Aкционог плана 

имплементације развојних пројеката општине Србац 

за 2020. годину. 

Број: 01-013-107/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

______________________________________________ 

 

239 

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

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

одржаној 15.7.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о стању ловства на 

подручју општине Србац за ловну 2020/2021. 

годину и Плана газдовања за ловну 2021/2022. 

годину 

 

Усваја се Информација о стању ловства на подручју 

општине Србац за ловну 2020/2021. годину и Плана 

газдовања за ловну 2021/2022. годину. 

 

Број: 01-013-108/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

______________________________________________ 

 

240 

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

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

одржаној 15.7.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о привредним 

кретањима и запослености на подручју општине 

Србац за 2020. годину 

 

Усваја се Информација о привредним кретањима и  

запослености на подручју општине Србац за 2020. 

годину.  

Број: 01-013-109/21 

Датум: 15.07.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

______________________________________________ 
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241 

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

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

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

одржаној 15.7.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о демографском развоју 

и пронаталитетној политици на подручју општине 

Србац  

 

Усваја се Информација о демографском развоју и 

пронаталитетној политици на подручју општине 

Србац  

 

Број: 01-013-110/21 

Датум: 15.07.2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

105 

 

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: 92-

1/21 од 14.07.2021. 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 

15.07.2021. до 29.07.2021.године забрањују се: 

 

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

2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 

јавном мјесту у групама већим од 70 лица, 

2. У периоду од 15.07.2021. до 29.07.2021. године 

ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 

24:00 часа: 

 -свим врстама угоститељских објеката за 

исхрану и пиће без обзира да ли послују  самостално 

или у оквиру других објеката у којима се обавља 

привредна дјелатност  (бензинске пумпне станице, 

објекти за смјештај и др.), 

 -приређивачима игара на срећу (кладионице, 

аутомат клубови, казина, томболе и др. 

 

3. Изузетно од тачке 2. подтачке 1) овог закључка од 

16.07.2021. до 29.07.2021.године, у периоду од 06:00 

до 02:00 часова наредног дана, дозвољава се рад 

ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

 

4. Од 15.07.2021. до 29.07.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

5. Од 15.07.2021. године, а изузетно од тачке 1. 

подтачке 1) ове Наредбе дозвољавају се  

 

1) такмичарске активности спортских организација и 

спортиста уз присуство публике и уз строго 

поштовање прописаних мјера, 

2) организација културних манифестација и фести-

вала на отвореном уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

 

6. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се 

уз пуну одговорност организатора за строго 

спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

7. Обавезују се грађани да у затвореном простору 

носе заштиту маску (прекривена уста, нос и брада), 

да се придржавају заштитне мјере физичког 

растојања од два метра како у затвореном тако и на 

отвореном простору те да се придржавају упутства 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ 

за боравак у затвореном простору, у зависности од 

дјелатности која се обавља. 

 

8. Изузетно од тачке 7. ове Наредбе од обавезе 

ношења заштитне маске су изузета:  

 

   1) дјеца млађа од 7 година живота, 

   2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 

развоју,  
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   3) лица која обављају физичку спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских      

објеката. 

9. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

10. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 

куће, као и остали продајни објекти да одреде једно 

или више лица за спровођење епидемиолошких мјера 

у заједничким просторима објекта (главни улаз, 

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

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

11. Обавезују се правна лица, предузетници и 

физичка лица који у директном контакту пружају     

услуге грађанима да: 

   1) услуге пружају заштићени маском, 

   2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

   3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове 

услуге, а немају их, 

   4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за  организовање рада у 

зависности од дјелатности коју обављају, 

   5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

дужни су да услове за обављање дјелатности 

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на 

радном мјесту.  

 

13. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни 

су:  

     1) организовати свој рад уз примјену прописаних 

епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ   „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ са посебном 

пажњом на ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз обавезно 

поштовање  прописаног физичког растојања и 

     2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 

укупном броју лица која могу боравити у објекту у 

односу на његову површину. 

 

14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

просторија у складу са упутством ЈЗУ „ Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ 

 

15. Сви субјекти који врше јавна овлашћења дужни 

су организовати свој рад са грађанима на сљедећи 

начин: 

    1) на улазу у службене просторије ограничити број 

особа које истовремено могу да уђу и бораве у 

просторијама органа,        

    2) одржавати растојање у затвореним просторима 

од најмање два метра уз благовремено  предузимање 

мјера дезинфекције и појачане хигијене, 

    3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом и кориснику. 

 

16. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Одјељење за 

инспекцијске послове општине Србац путем 

надлежних инспектора и Комунална полиција у 

саставу овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске 

послове ће о извршеном надзору благовремено 

обавјештавати Начелника Општине у функцији 

Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

17. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе 

санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду 

и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 

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

заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 98/20). 

 

18. У складу са Закључком Републичког штаба за 

ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести  изазване новим вирусом корона 

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

 

- Наредба о 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 02-022-135/21 од 01.07.2021. године.  

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 - 141 /21 

Датум: 15.07.2021. 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: 90-

1/21 од 01.07.2021. године, начелник Општине Србац 

доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изаване новим вирусом корона 

(COVID-19) 

                                                                   

1. У циљу спречавања ширења вируса кoрона SARS-

CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике 

Српске и заштите и спасавања становништва 

забрањују се на територији Општине Србац од 

01.07.2021. до 15.07.2021.године забрањују се: 

 

    1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 

лица,  

    2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 

јавном мјесту у групама већим од 70 лица, 

     

2. У периоду од 01.07.2021. до 15.07.2021. 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. Од 01.07.2021. до 15.07.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

4. Од 01.07.2021. до 15.07.2021. године, а изузетно од 

тачке 1. подтачке 1) ове Наредбе дозвољавају се  

 

1) такмичарске активности спортских организација и 

спортиста уз присуство публике и уз строго 

поштовање прописаних мјера, 

2) организација културних манифестација и фес-

тивала на отвореном уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

5. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се 

уз пуну одговорност организатора за строго 

спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

6. Обавезују се грађани да у затвореном простору 

носе заштиту маску (прекривена уста, нос и брада), 

да се придржавају заштитне мјере физичког 

растојања од два метра како у затвореном тако и на 

отвореном простору те да се придржавају упутства 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ 

за боравак у затвореном простору, у зависности од 

дјелатности која се обавља. 

 

7. Изузетно од тачке 6. 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. 

 

8. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

9. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 

куће, као и остали продајни објекти да одреде једно 

или више лица за спровођење епидемиолошких мјера 

у заједничким просторима објекта (главни улаз, 

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

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

 

10. Обавезују се правна лица, предузетници и 

физичка лица који у директном контакту пружају     

услуге грађанима да: 

 

   1) услуге пружају заштићени маском, 

   2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

   3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове 

услуге, а немају их, 

   4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за  организовање рада у 

зависности од дјелатности коју обављају, 

   5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 
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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 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-132/21 од 21.06.2021. године  

 

19. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 - 135 /21 

Датум: 01.07.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

107 

 

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: 89-

1/21 од 21.06.2021. 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 

21.06.2021. до 01.07.2021.године забрањују се: 

 

    1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 

лица,  
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    2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 

јавном мјесту у групама већим од 70 лица, 

     

2. У периоду од 21.06.2021. до 01.07.2021. 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. Од 21.06.2021. до 01.07.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

4. Од 21.06.2021. до 01.07.2021. године, а изузетно од 

тачке 1. подтачке 1) ове Наредбе дозвољавају се  

 

1) такмичарске активности спортских организација и 

спортиста уз присуство публике и уз строго 

поштовање прописаних мјера, 

2) организација културних манифестација и фес-

тивала на отвореном уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

 

5. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се 

уз пуну одговорност организатора за строго 

спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

6. Обавезују се грађани да у затвореном простору 

носе заштиту маску (прекривена уста, нос и брада), 

да се придржавају заштитне мјере физичког 

растојања од два метра како у затвореном тако и на 

отвореном простору те да се придржавају упутства 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ 

за боравак у затвореном простору, у зависности од 

дјелатности која се обавља. 

 

7. Изузетно од тачке 6. 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. 

 

8. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

9. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 

куће, као и остали продајни објекти да одреде једно 

или више лица за спровођење епидемиолошких мјера 

у заједничким просторима објекта (главни улаз, 

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

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

10. Обавезују се правна лица, предузетници и 

физичка лица који у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

 

   1) услуге пружају заштићени маском, 

   2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

   3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове 

услуге, а немају их, 

   4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за  организовање рада у 

зависности од дјелатности коју обављају, 

   5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

Српске“. 

 

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, 
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    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 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-126/21 од 07.06.2021. године  

 

19. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 - 132 /21 

Датум: 21.06.2021. 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: 87-

1/21 од 31.05.2021. 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 

07.06.2021. до 21.06.2021.године забрањују се: 

 

    1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 

лица,  

    2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 

јавном мјесту у групама већим од 70 лица, 

    3) организација и извођење музике уживо у 

затвореном дијелу угоститељског објекта, 

 

2. У периоду од 07.06.2021. до 21.06.2021. 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. Од 07.06.2021. до 21.06.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

4. Од 07.06.2021. до 21.06.2021. године, а изузетно од 

тачке 1. подтачке 1) ове Наредбе дозвољавају се  

 

1) такмичарске активности спортских организација и 

спортиста уз присуство публике и уз строго 

поштовање прописаних мјера, 

2) организација културних манифестација и 

фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

 

5. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се 

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

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

6. Обавезују се грађани да у затвореном простору 

носе заштиту маску (прекривена уста, нос и брада), 

да се придржавају заштитне мјере физичког 

растојања од два метра како у затвореном тако и на 

отвореном простору те да се придржавају упутства 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ 

за боравак у затвореном простору, у зависности од 

дјелатности која се обавља. 

 

7. Изузетно од тачке 6. 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. 

 

8. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два метра а 

у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

9. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 

куће, као и остали продајни објекти да одреде једно 

или више лица за спровођење епидемиолошких мјера 

у заједничким просторима објекта (главни улаз, 

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

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног објекта. 

 

 

10. Обавезују се правна лица, предузетници и 

физичка лица који у директном контакту пружају     

услуге грађанима да: 

 

   1) услуге пружају заштићени маском, 

   2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

   3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове 

услуге, а немају их, 

   4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за  организовање рада у 

зависности од дјелатности коју обављају, 

   5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

дужни су да услове за обављање дјелатности 

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на 

радном мјесту.  

 

12. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни 

су:  

     1) организовати свој рад уз примјену прописаних 

епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ  

        „Институт за јавно здравство Републике Српске“ 

са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине простора и уз 

обавезно поштовање прописаног физичког растојања 

и 

     2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 

укупном броју лица која могу боравити у  објекту у 

односу на његову површину. 

 

13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

просторија у складу са упутством ЈЗУ „ Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ 

 

14. Сви субјекти који врше јавна овлашћења дужни 

су организовати свој рад са грађанима на сљедећи 

начин: 

    1) на улазу у службене просторије ограничити број 

особа које истовремено могу да уђу и бораве у 

просторијама органа,        

    2) одржавати растојање у затвореним просторима 

од најмање два метра уз благовремено предузимање 

мјера дезинфекције и појачане хигијене, 

    3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом и кориснику. 

 

15. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Одјељење за 

инспекцијске послове општине Србац путем 

надлежних инспектора и Комунална полиција у 

саставу овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске 

послове ће о извршеном надзору благовремено 

обавјештавати Начелника Општине у функцији 

Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

16. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе 

санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду 

и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 

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

заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 98/20). 

 

17. У складу са Закључком Републичког штаба за 

ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести  изазване новим вирусом корона 

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

 

- Наредба о 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 
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- 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 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број 02-022-111/21 од 20.05.2021. године  

 

19. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -126/21 

Датум: 07.06.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Србац ("Службени гласник општине Србац", број 

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

ПРАВИЛНИК 

О УСПОСТАВЉАЊУ И ВОЂЕЊУ ЈАВНО - 

ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА У ОПШТИНИ СРБАЦ 

 

I OСНOВНE OДРEДБE 

Члан 1. 

Овим Правилником регулише се улога општине 

Србац у јавно-приватном дијалогу. 

Члан 2. 

Дефиниција термина који се користе у 
Правилнику: 
 

Јавно-приватни дијалог (у даљем тексту: ЈПД) - 

Сваки облик интеракције између јавног и 

приватног сектора, укључујући размјену 

информација, мишљења, искустава и знања између 

представника локалне самоуправе и власника 

микро, малих и средњих предузећа/удружења 

предузетника/инвеститора; консултовање приватног 

сектора о важним питањима за развој заједнице и 

унапређење пословног окружења; укључивање 

приватног сектора у процесу доношења одлука на 

локалном нивоу, итд. 

Локални економски развој – континуирани процес 

у којем кључни актери и институције из јавног, 

приватног и цивилног сектора заједнички раде на 

стварању предности за своју заједницу и локална 

предузећа, раде на уклањању административних и 

бирократских препрека и јачају конкурентност 

локалних предузећа. 

Тијело за вођење ЈПД –  Привредни савјет 

општине Србац ( у даљем тексту: Привредни савјет) - 

мјешовито тијело, састављено од представника 

јавног и приватног сектора, именовано од стране 

Начелника општине у циљу активног учествовања 

свих актера у јавно-приватном дијалогу, развоју 

заједнице у цјелини и креирању повољног пословног 

окружења. 

Микро, мала и средња предузећа – по дефиницији 

датој у препоруци ЕУ 2003/361, с у  регистрована 

правна лица, која се разврставају према броју 

запослених, промету и билансу стања, на начин 

приказан у табели: 

 

 

 

 

Категорија 

предузећа 

Број 

запослених 
Промет 

Тотал 

биланса 

средње 
< 250 

запослених 

≤ 50 

милиона 

еура 

≤ 43 

милиона 

еура 

мало 
< 50 

запослених 

≤ 10 

милиона 

еура 

≤ 10 

милиона 

еура 

микро 
< 10 

запослених 

≤ 2 

милиона 

еура 

≤ 2 

милиона 

еура 

 

Инвеститор – је правно или физичко лице која своја 

слободна или позајмљена средства улаже у посао или 

пројекат, у очекивању профита у будућности. 

Повољно локално пословно окружење – 

испуњеност одређених стандарда на нивоу заједнице, 

односно, гаранција да ће постојећи привредници, као 

и потенцијални инвеститори, добити информације, 

услуге и услове који олакшавају вођење посла и 

активности приватног сектора које спадају у 

надлежност локалних самоуправа. 

II ДЕТАЉАН ОПИС КОРАКА У УСПО-

СТАВЉАЊУ И ВОЂЕЊУ ЈПД 

 

Члан 3. 
 

Поступак успостављања и вођења ЈПД састоји се из 

следећих корака: 

 

1. Дефинисање институционалног/организационог 

оквира и описа послова за вођење ЈПД, 
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2. Оснивање Привредног савјета и успостављање 

ЈПД, 

3. Доношење Пословника о раду Привредног савјета, 

4. Усвајање Годишњег плана за спровођење ЈПД и 

5. Праћење рада ЈПД и извјештавање. 

 

Институционални/организациони оквири, опис 

послова за вођење ЈПД 

Члан 4. 

 

На основу приједлога начелника општине, 

успоставља се организациона структура за вођење 

ЈПД коју чине: 

 

1. Привредни савјет општине Србац, 

2. Начелник општине Србац, 

3. Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене 

дјелатности и 

4. Агенција за развој малих и средњих предузећа 

општине Србац – АПИС. 

 

Улога Привредног савјета је да осигура континуитет 

рада на јавно-приватном дијалогу, прати процес и 

помаже провођењу цјелокупне политике јавно-

приватног дијалога. 

Улога Начелника општине Србац ја да успостави 

тијело за вођење јавно-приватног дијалога 

(Привредни савјет), да по потреби разматра 

приједлоге за измјене и допуне аката и одлука из 

њихове надлежности и да учествују у раду 

Привредног свјета као његов члан и предсједник. 

Улога Одјељења за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности је да координише јавно-

приватним дијалогом, обавља улогу техничког 

секретаријата за ЈПД и координише реализацију 

иницијатива које проистичу из процеса ЈПД, као и да 

обавља мониторинг и евалуацију процеса ЈПД. 

Улога Агенције за развој малих и средњих предузећа 

општине Србац је информисање и савјетовање 

приватног сектора и пружање конкретне подршке, 

консултовање приватног сектора у вези изазова са 

којима се суочава, те стварних потреба у вези јачања 

привредне конкурентности на подручју општине 

Србац, укључивање приватног сектора у процес 

доношења одлука о развоју заједнице и унапређењу 

пословног окружења. 

 

Оснивање Привредног савјета и успостављање 

ЈПД 

Члан 5. 

Привредни савјет се оснива са намјером да се 

успостави конкретан оквир за управљање локалним 

економским развојем општине Србац и у циљу 

унапређења пословног окружења у општини. 

Основне активности Привредног савјета су: 

• редовно међусобно информисање јавног 

и привредног сектора, 

• разматрање  значајних   развојних   

питања  и  питања   унапређења   

пословног окружења и конкурентности, 

• предлагање мјера за развој локалне 

заједнице, унапређење општинске 

пословне климе и конкурентности, 

• учествовање у изради стратегија и 

других аката којима се дефинишу 

циљеви и мјере унапређења локалног 

економског развоја, 

• расправа о мјерама и иницијативама 

привредног сектора које се тичу 

виших нивоа власти, 

• разматрање иницијатива за партнерске 

пројекте и њихово спровођење, 

• разматрање и других питања која 

обухватају мјере и активности за 

стварање бољих услова за 

привређивање. 

 

Члан 6. 

 

Начелник општине оснива Привредни савјет, те 

посебним рјешењем именује чланове Привредног 

савјета, од којих најмање једну половину чине 

представници привредног сектора. 

 

Члан 7. 

 

Представници јавног сектора се не бирају по имену, 

већ као представници релевантних институција, по 

фукцији. 

Чланове Привредног савјета из редова јавног сектора 

чине: 

1. Начелник општине, 

2. Замјеник начелника општине 

3. Предсједник Скупштине општине 

4. Начелник Одјељења за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

5. Начелник Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности 

6. Директор Агенције за развој малих и средњих 

предузећа општине Србац – АПИС. 

 

Члан 8. 

 

Представници  привредног сектора  се  не  бирају  по  

имену,  већ  као представници предузећа. 
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Критериј за избор чланова Привредног савјета из 

редова привредног сектора је релевантна 

заступљеност свих сектора привреде са 

потенцијалима за развој (најмање по један 

представник свих значајних сектора). 

Члан 9. 

Задаци  Одјељења  за  привреду, пољопривреду  и  

друштвене  дјелатности чији ће представник бити 

секретар Привредног савјета, без права гласа, су: 

• Припрема, одржавање  редовних  и  

ванредних састанака Привредног савјета 

• Вођење евиденције о присутности и 

степену активности чланова Привредног 

савјета, вођење записника на сас-

танцима, и припрема извјештаја са 

састанака 

• Разматрање резултата ЈПД и извје-

штавање о закључцима и предузетим 

мјерама на основу закључака, 

• Предлагање  и  иницирање  резултата  

ЈПД  у процес  стратешког  планирања  

развоја општине, 

• Предлагање мјера за побољшање 

пословног окружења и конкурентности, 

на основу закључака и резултата тијела 

за ЈПД, 

• Редовно информисање приватног сек-

тора о приликама за партнерство, 

финансирање пројеката, конкурсима, 

доступним подстицајима и донацијама, 

• Контакти са медијима и извјештавање 

јавности о активностима и резултатима 

рада Привредног савјета путем медија. 

 

Члан 10. 

Задаци  Aгенције за развој малих и средњих 

предузећа општине Србац - АПИС: 

 

• Испитивање мишљења приватног секто-

ра (анкете општег типа и циљане 

анкете), обрада и анализа резултата и 

извјештавање, 

• Организовање округлих столова, фору-

ма и расправа на конкретне теме са 

представницима приватног сектора, 

• Вођење евиденције о јавно-приватном 

дијалогу: прикупљање и редовно ажу-

рирање података о ЈПД (press kliping, 

фото документација, записници са 

састанка, евиденција појединачних кон-

таката са приватним сектором, прику-

пљање доказа о комуникацији и 

сарадњи). 

• Дефинисање садржаја намјењеног при-

ватном сектору и одржавање интернет 

презентације/web странице намјењене 

овој циљној групи (информације од 

значаја за приватни сектор (конкурси, 

обавјештење о значајним догађајима), 

представљање успјешних фирми, приче 

о успјесима, кратке оnline ankete, 

представљање значајних резултата ЈПД, 

извјештаји о учешћу на сајмовима, 

примјери ЈПД, итд., 

 

Доношење Пословника о раду Привредног савјета 

 

Члан 11. 

 

На приједлог предсједника Привредног савјета, 

простом већином од броја присутних на сједници 

Привредног савјета, усваја се Пословник о раду. 

 Пословник о раду дефинише: 

• Динамику рада/састајање чланова 

Привредног савјета, 

• Начин одлучивања, 

• Дјелокруг рада Привредног савјета, 

• Начин комуникације, 

• Начин предлагања иницијатива и 

активности и 

• Начин праћења рада Привредног 

савјета. 

Састанци Привредног савјета се припремају пажљиво 

и системски. За сваки састанак припрема се дневни 

ред и записник. За припрему, организацију и вођење 

састанка одговорни су Одјељење за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности и Агенција 

за развој малих и средњих предузећа – АПИС, свако 

из свог дјелокруга задатака. 

 

Усвајање Годишњег плана за спровођење ЈПД 

 

Члан 12. 

Начелник општина Србац усваја годишњи плана за 

спровођење активности ЈПД, којим се дефинишу: 

• активности које се односе на ус-

постављање, вођење и унапређење 

ЈПД, на примјер: редовни састанци 

Привредног савјета, ванредни састанци 

Привредног савјета, начин спровођења 

закључака са састанака/усвајање мјера 

за унапређење квалитета пословног 

окружења, активности које ће се 

одвијати између састанака (индивиду-

ални контакти са предузетницима, 

контакти са инвеститорима, одржавање 

форума, јавних расправа, округлих 

столова); контакти с медијима; 

стратешко планирање ЈПД;  пружање 

информација приватном сектору; одр-

жавање базе података малих и средњих 

предузећа; редовно ажурирање и одр-

жавање интернет презентације; вођење 
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евиденције о ЈПД и друго. 

• одговорне особе за спровођење акти-

вности ЈПД - за сваку појединачну 

активност ће се утврдити одговорна 

особа, 

• временски оквир/динамика активности - 

оквирно вријеме спровођења активности 

ЈПД, учесталост дефинисаних актив-

ности, 

• буџет - финансијска средства неопходна 

за спровођење одређених активности;  

• циљна група - корисници резултата 

конкретне активности, 

• индикатори извршења активности и 

ефеката ЈДП - индикатори учинка 

општине, индикатори учинка Привред-

ног савјета, конкретни резултати 

активности, очекивани средњерочни и 

дугорочни резултати, ефекти и промјене,  

• начин вођења евиденције о спровођењу 

ЈДП и прикупљање доказа - потврде, 

рачуне, иницијативе, писане документе 

о приједлозима, записници, различити 

документи о партнерствима, маилинг 

листе, спискови учесника и др. 

 

Праћење рада ЈПД и извјештавање 

 

Члан 13. 

За праћење рада Привредног савјета и извјештавање 

задужено је Одјељење за привредну, пољопривреду и 

друштвене дјелатности. 

Праћење и извјештавање врши се једанпут годишње, 

у другом тромјесечју текуће године, а према потреби 

и чешће. Процес праћења и извјештавања обавља се 

према усвојеном Годишњем плану о вођењу ЈДП, а у 

складу са постављеним индикаторима.   

 

III ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШТЕЊА 

 

Члан 14. 

Одговорност и овлаштења за спровођење овог 

правилника има Општинска управа Србац, те све 

институције и привредници који сачињавају 

Привредни савјет општине Србац. 

 

За контролу примјене овог правилника надлежан је 

Начелник општине Србац. 

 

За рјешавање спорних ситуација надлежан је 

Начелник општине Србац. 

 

Обавеза свих учесника у примјени процедуре је да 

проуче референтна документа која представљају 

правну основу за овај Правилник. 

 

Члан 15. 

Иницијативу за измјену овог Правилника могу 

покренути Начелник општине, 1/3 чланова Савјета и 

начелник Одјељења за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности. 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 16. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да 

важи Правилник о успостављању и вођењу јавно-

приватног дијалога број: 02-022-12/15, од 18.02.2015. 

године. 

Члан 17. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

Број: 02-022-133/21 

Датум: 25.06.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 9., члана 70. и члана 90. Закона о 

јавним набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», 

број: 39/14), члана 51. Закона о професионалној 

рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 

инвалида („Службени гласник Републике Српске„ бр. 

37/12, 82/15), члана 59. и 82.став 3. Закона о локалној 

самоуправи (« Службени гласник Републике Српске « 

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

директног споразума («Службени гласник општине 

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

општине Србац («Службени гласник општине Србац« 

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

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о набавци услуга (и робе)„ 

Штампања доставних књига и осталих образаца 

за потребе општинске управе општине Србац и 

испоруке осталог канцеларијског материјала,  за 

период до 31.12 2021. године„ ,  понуђачу – 

Акционарском друштву„ Центар за  

професионалну рехабилитацију и запошљавање 

инвалида„ Бања Лука 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача Акционарског 

друштва „ Центар за  професионалну рехабилитацију 

и запошљавање инвалида „ Бања Лука, достављена у 

поступку јавне набавке услуга (и робе  „Штампање 

доставних књига и осталих образаца за потребе 

општинске управе општине Србац и испоруке 

осталог канцеларијског материјала, за период до 

31.12 2021. године„  у  износу од  2.187,30 КМ, у који 
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износ није  урачунат ПДВ односно у укупном износу 

од 2.559,14 КМ, у који износ је урачунат ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум 

(резервисани уговор), путем којег је изабран 

најповољнији понуђач, протоколисан је у  опш-

тинској управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 

69/21  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 (и робе) „Штампање 

доставних књига и осталих образаца за потребе 

општинске управе општине Србац и испоруке 

осталог канцеларијског материјала,  за период до 

31.12 2021. године„ , покренут је  Одлуком Начелника 

општине бр. 02-404-69/21 од 29.04.2021. године а на 

приједлог Одсјека за скупштинске послове, све у вези 

са чланом 51. Закона о професионалној рехаби-

литацији, оспособљавању и запошљавању инвалида 

(„Службени гласник Републике Српске„ бр. 37/12, 

82/15 ). 

 

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: 3) – резервисани Уговор, Веза , члан 9. 

Закона о јавним набавкама. 

 

Процјењена вриједност набавке: 2.188,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Општина Србац као уговорни орган затражила је 

коначну  понуду за набавку предметних услуга/робе  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-69-1/21 

од 13.05.2021. године) од Центра за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање инвалида Бања Лука. 

До крајњег рока за пријем понуда (21.05.2021. године 

до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је понуда Акционарског друштва 

„Центар за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалида„ Бања Лука. 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одсјека за 

скупштинске послове као  организационе јединице 

надлежне/задужене  за предметну набавку,  утврђено 

је да достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Акционарско друштво „Центар за  професио-

налну рехабилитацију и запошљавање ин-

валида„ Бања Лука (понуда бр. 1503/21 

достављена дана 21.05.2021. године у 8,30 

часова)  

 

Цијена: 2.187,30 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 2.559,14 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-69-1/21 од 13.05.-

2021. године те је иста технички задовољавајућа.  

 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Након што је анализом техничког дијела понуде 

односно достављене документације утврђено  да  

понудa Акционарског друштва „Центар за  профе-

сионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида„ 

Бања Лука садржи сву документацију тражену 

Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-69-1/21 

од 13.05.2021. године односно да је иста технички 

задовољавајућа те да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност 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), а након пријема Извјештаја Одсјека 

за скупштинске послове о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора, одлучено је као 

у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-69-2/21 

Датум: 31.05. 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 о набавкама робе –  

горива за потребе општинске управе општине 

Србац за 2021/2022. годину, понуђачу Привредном  

друштву са ограниченом одговорношћу „ 

БИОТРЕЈД „  Кришковци - Лакташи 

 

Члан 1. 

 

I   ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Оквирни споразум о набавкама 

робе – горива за потребе општинске управе општине 
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Србац за 2021/2022. годину, понуђачу Привредном  

друштву са ограниченом одговорношћу „БИОТРЕЈД„  

Кришковци - Лакташи. 

 

Поступак јавне набавке – Отворени поступак са 

закључивањем Оквирног споразума за 2021/2022.     

годину, протоколисан је у општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 70/21 (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 Оквирни споразум укупне вриједности  47.828,00 

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

елементи утврђени током вођења предметног 

поступка јавне набавке, закључиће се у роковима  

утврђеним  Законом о јавним набавкама . 

 

Члан 2.  

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

Начелник општине Србац је дана 29.04.2021. године 

по приједлогу Одјељења за општу управу општинске 

управе општине Србац  донио Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке робе (Отвореног поступка са 

закључивањем Оквирног споразума за 2021/2022. 

годину ) – «Набавка горива  за потребе општинске 

управе општине Србац за 2021/2022. годину„ и то: 

 

Лот бр. 1 -  Набавка горива  за потребе општинске 

управе општине Србац за 2021/2022. годину 

 

Лот бр. 2 -  Набавка горива  за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице  општине Србац за 2021/2022. 

годину 

   

Обавјештење о набавци бр. 987-1-1-20-3-17/21  за 

предметне робе објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 06.05.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

Лот бр. 1- редни број 35 и Лот бр. 2 – редни број 84. 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а  

износи 54.625,60  КМ: 

 

Лот бр. 1 – 41.025,60 КМ (20.512,80 КМ за 2021. и 

20.512,80 КМ за 2022. годину) 

 

Лот бр. 2 -  13.600,00 КМ (6.800,00 КМ за 2021. и 

6.800,00 КМ за 2022. годину) 

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. 02-404-70/21 од 

06.05.2021. године. 

 

Јавно отварање понуда за Лот бр. 1 пристиглих до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (27.05.2021. 

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

набавке  (именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-123/21 од 25.05.2021. године) дана 

27.05.2021. године са почетком у 9,05 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 7. понуђача. 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

1. Привредно друштво са ограниченом одгово-

рношћу «БИОТРЕЈД« д.о.о. Кришковци - Ла-

кташи 

 

Понуда  бр. 019-21 достављена дана 27.05.2021. 

године, у 7,55 часова  

 

Цијена : 40.878,63  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 47.828,00 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Привредног друштва са ограниченом одговорношћу 

«БИОТРЕЈД« д.о.о. Кришковци - Лакташи технички 

задовољавајућа, да је једина понуда достављена у 

предметном поступку јавне набавке  и да вриједност 

исте не прелази процјењену вриједност набавке 

Комисија јеједногласно дала препоруку Начелнику 

општине да  у поступку јавне набавке робе  – 

«Набавка горива  за потребе општинске управе 

општине Србац за 2021/2022. годину«,  Лот бр. 1, 

прихвати понуду Привредног друштва са 

ограниченом одговорношћу «БИОТРЕЈД« д.о.о. 

Кришковци - Лакташи  , односно да донесе Одлуку о 

додјели Оквирног споразума о испорукама предметне 

робе укупне вриједности од  47.828,00 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 
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изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.               

 

Број: 02 – 404- 70-2-1/21 

Датум: 01.06. 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 о набавкама робе –  

горива за потребе Територијалне ватрогасне 

јединице  општине Србац за 2021/2022. годину, 

понуђачу Привредном  друштву са ограниченом 

одговорношћу „БИОТРЕЈД„  Кришковци - 

Лакташи 

 

Члан 1. 

I   ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Оквирни споразум о набавкама 

робе – горива за потребе Територијалне ватрогасне 

јединице  општине Србац за 2021/2022. годину, 

понуђачу Привредном  друштву са ограниченом  

одговорношћу „ БИОТРЕЈД „  Кришковци - Лакташи. 

 

Поступак јавне набавке – Отворени поступак са 

закључивањем Оквирног споразума за 2021/2022. 

годину, протоколисан је у општинској управи  оп-

штине Србац под бројем  02 – 404- 70/21 (Лот  бр. 2)  

и проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

ником о јавним набавкама роба, услуга и радова у 

општини Србац („Службени гласник општине Србац„ 

бр. 3/15). 

 

II Оквирни споразум укупне вриједности  13.704,00 

КМ, у који износ је урачунат ПДВ, а чији су еле-

менти 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 29.04.2021. године 

по приједлогу Одјељења за општу управу општинске 

управе општине Србац  донио Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке робе (Отвореног поступка са 

закључивањем Оквирног споразума за 2021/2022. 

годину) – «Набавка горива за потребе општинске 

управе општине Србац за 2021/2022. годину„ и то: 

 

Лот бр. 1 -  Набавка горива  за потребе општинске 

управе општине Србац за 2021/2022. годину 

 

Лот бр. 2 -  Набавка горива  за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице  општине Србац за 2021/2022. 

Годину. 

   

Обавјештење о набавци бр. 987-1-1-20-3-17/21 за 

предметне робе објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 06.05.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021.године 

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

Лот бр. 1- редни број 35 и Лот бр. 2 – редни број 84. 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 54.625,60  КМ: 

 

Лот бр. 1 – 41.025,60 КМ ( 20.512,80 КМ за 2021. и 

20.512,80 КМ за 2022. годину ) 

Лот бр. 2 -  13.600,00 КМ ( 6.800,00 КМ за 2021. и 

6.800,00 КМ за 2022. годину ) 

 

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. 02-404-70/21 од 

06.05.2021. године. 

 

Јавно отварање понуда за Лот бр. 2 пристиглих до 

крајњег рока за пријем истих одређеног од стране 

општине Србац као уговорног органа (27.05.2021. 

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

набавке  ( именована рјешењем Начелника општине 

бр. 02-111-123/21 од 25.05.2021. године) дана 

27.05.2021. године са почетком у 9,15 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 7. понуђача. 

Комисија је констатовала да су елементи благо-

времено достављене  понуде следећи: 
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1. Привредно друштво са ограниченом 

одговорношћу «БИОТРЕЈД« д.о.о. 

Кришковци- Лакташи 

Понуда  бр. 020-21 достављена дана 27.05.2021. 

године, у 7,55 часова  

Цијена : 11.712,82  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 13.704,00 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Привредног друштва са ограниченом одговорношћу 

«БИОТРЕЈД« д.о.о. Кришковци - Лакташи технички 

задовољавајућа, да је једина понуда достављена у 

предметном поступку јавне набавке  и да вриједност 

исте не прелази процјењену вриједност набавке 

Комисија јеједногласно дала препоруку Начелнику 

општине да  у поступку јавне набавке робе  – 

«Набавка горива за потребе општинске управе 

општине Србац за 2021/2022. годину«,  Лот бр. 2 , 

прихвати понуду Привредног друштва са 

ограниченом одговорношћу «БИОТРЕЈД« д.о.о. 

Кришковци - Лакташи  , односно да донесе Одлуку о 

додјели Оквирног споразума о испорукама предметне 

робе укупне вриједности од  13.704,00 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- 70-2-2/21 

Датум: 1.6. 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 извођењу радова „ 

Декоративног уређења и освјетљења простора у 

Улици „Данка Митрова„ у Српцу„,  понуђачу - 

Производно услужно-прометном друштву 

 „Д-ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача Производно 

услужно-прометног друштва „Д-ИНВЕСТ„ д.о.о. 

Србац  за  извођење радова  „Декоративног уређења и 

освјетљења простора у Улици „ Данка Митрова „ у 

Српцу„ , у   износу од  5.982,90 КМ , у који износ није  

урачунат ПДВ односно у укупном износу од 6.999,99 

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- 77/21  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 „Декоративно уређење 

и освјетљење простора у Улици „ Данка Митрова „ у 

Српцу„, покренут је  Одлуком Начелника општине 

бр. 02-404-77/21 од 10.05.2021. године на приједлог 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности . 

 

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: 69а. ). 

 

Процјењена вриједност набавке: 5.982,90 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

радова, општина Србац као уговорни орган 

затражила је коначну  понуду за извођење  

предметних радова  (Захтјевом за достављање понуда 

бр. 02-404-77-1/21 од 20.05.2021. године) од 

Самосталног предузетника „ЕЛЕКТРОСЕРВИС„ 

Никола Шмитран, с.п. Градишка и од Привредног 

друштва „ Д-ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац. 

 

До крајњег рока за достављање понуда (31.05.2021. 

године до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је једна понуда  и то понуда понуђача 

Производно услужно-прометног друштва „Д-ИН-

ВЕСТ„ д.о.о. Србац. 
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Анализом понуде извршеном дана 04.06.2021. године 

од стране Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности утврђено је да 

достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Производно услужно-прометно друштво „ Д-

ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац  

 

Понуда бр. 27-05/21  достављена дана 28.05.2021. 

године, у 9,00 часова  

 

Цијена : 5.982,90 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 6.999,99 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Обзиром да је понуда понуђача Производно услужно-

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

технички задовољавајућа и да не прелази износ 

процјењене вриједности набавке,  а настојећи 

обезбједити  адекватну размјену вриједности за 

новац, све у складу са одредбама Правилника о 

поступку директног споразума («Службени гласник 

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

Извјештаја Oдјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора , одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-77-2/21 

Датум: 04.06. 2021. Године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ 

(«Службени гласник БиХ», број: 39/14 ), члана 3. став 

1), члана 15. и члана 16. став 5) Закона о заштити 

становништва од заразних болести ( „ Службени 

гласник Републике Српске „ бр. 90/17, 42/20 и 98/20 ),  

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

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

36/19 ), члана 7. Правилника о условима и поступку 

испуњености услова за обављање дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације ради спречавања и 

сузбијања заразних болести ( « Службени гласник 

Републике Српске « бр. 47/10 ), члана 5. Правилника 

о начину обављања дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације ( „ Службени гласник Републике Српске 

„ бр. 118/18 ),   члана 12. Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

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

општине Србац ( « Службени гласник општине Србац 

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

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга „Вршења 

надзора над обављањем услуга спровођења 

систематске превентивне  дератизације (прољетне 

и јесење) на територији општине Србац за 2021. 

годину„ , понуђачу – Јавној здравственој установи 

„Институту за јавно здравство  Републике 

Српске„ 

 

Члан 1. 

 

I ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - Јавне 

здравствене установе „Институт за јавно здравство 

Републике Српске„  за  обављање услуга „Вршења 

надзора над обављањем услуга спровођења 

систематске превентивне   дератизације (прољетне и 

јесење) на територији општине Србац за 2021. 

годину„, у  укупном износу од  500,00 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 

општине Србац под бројем:  02 – 404-  82/21   и 

проведен је у складу са Законом о  јавним набавкама  

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

ком 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: 
 

Начелник општине Србац је дана 14.05.2021. године 

на приједлог Одјељења за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности општинске управе општине 

Србац донио Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке услуга бр. 02 – 404- 82/21 „  Вршење надзора 

над обављањем услуга спровођења систематске 

превентивне  дератизације ( прољетне и јесење ) на 

територији општине Србац за 2021. годину“. 

 

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:45). 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 500,00  КМ. 

 

Чланом 16. став 5. Закона о заштити становништва од 

заразних болести ( „ Службени гласник Републике 

Српске „ бр. 90/17, 42/20 и 98/20 )утврђено је да 

контролу и евалуацију спровођења систематске 
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превентивне дезинсекције и дератизације врши 

Институт док је чланом 7. Правилника о условима и 

поступку испуњености услова за обављање 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради 

спречавања и сузбијања заразних болести 

(«Службени гласник Републике Српске« бр. 47/10) 

прописано  да Институт за јавно здравство планира, 

контролише и евалуира обављање ДДД послова 

(послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације) 

као посебне мјере за спречавање и сузбијање даљег 

ширења заразних болести.  

 

Чланом 5. Правилника о начину обављања дезин-

фекције, дезинсекције и дератизације („Службени 

гласник Републике Српске „ бр. 118/18 ) прописано је 

да контролу и евалуацију спровођења систематске 

превентивне дезинсекције и дератизације врши 

Институт у складу са законом. 

 

Узимајући у обзир наведене прописе којима је 

одређено да само Институт за јавно здравство може 

обављати предметне услуге, општина Србац као 

уговорни орган је од ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске„ , Захтјевом за дос-

тављање понуда бр. 02-404-82-1/21 од 17.05.2021. 

године,  затражила  понуду за обављање предметних 

услуга, у циљу утврђивања како цијене обављања  

услуга тако и утврђивања осталих елемената 

Уговора. 

 

Дана 26.05.2021..године  на адресу општине Србац 

достављена је понуда ЈЗУ „Института за јавно 

здравство Републике Српске„ . 

 

Анализом понуде  од стране Одјељења за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности као органи-

зационе јединице надлежне/задужене  за предметну 

набавку утврђено је да достављена понуда има 

следеће елементе: 

 

1. Јавна здравствена установа „ Институт за јавно 

здравство Републике Српске „  ( понуда бр. 500-4027-

1/21  достављена дана 26.05.2021. године у 8,50 

часова)  

 

Цијена: 500,00 КМ , у који износ није  урачунат ПДВ 

јер понуђач није ПДВ обвезник. 

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-82-1/21 од 

17.05.2021. године те је иста технички задово-

љавајућа .У понуди нема  рачунских грешки. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је  подношењем по-

нуде понуђач прихватио све услове за закључивање 

уговора наведене у Захтјеву за достављање понуда 

бр. 02-404-82-1/21  од 17.05.2021. године, те обзиром 

да понуђена цијена  понуде достављене у предметном 

поступку не прелази износ процјењене вриједности 

набавке, настојећи обезбједити  адекватну размјену 

вриједности за новац, све у складу са одредбама 

Правилника о поступку директног споразума 

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

након пријема Извјештаја Одјељења за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности о анализи 

понуде са препоруком за закључивање Угово-

ра,одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-82-2/21 

Датум: 04.06.2021. 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 извођењу радова „Уређење 

канцеларијских простора у згради општинске 

управе општине Србац „,  понуђачу - 

Предузетничка радња - Унутрашњи грађевински 

радови „Keramax„ Ненад Гужвић, с.п.Влакница 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача Предузетничке 

радње - Унутрашњи грађевински радови „Keramax„ 

Ненад Гужвић, с.п.Влакница за  извођење радова  

„Уређење канцеларијских простора у згради оп-

штинске управе општине Србац„ , у укупном износу 

од  1.367,00 КМ , у који износ није  урачунат ПДВ јер 

понуђач није ПДВ обвезник. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извођач 

радова, протоколисан је у општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 86/21 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. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
Поступак јавне набавке радова „Уређење канце-

ларијских простора у згради општинске управе оп-

штине Србац „, покренут је  Одлуком Начелника 

општине бр. 02-404-86/21 од 24.05.2021. 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: 34в). 

Процјењена вриједност набавке: 1.400,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

радова, општина Србац као уговорни орган 

затражила је коначну понуду за извођење  

предметних радова  (Захтјевом за достављање понуда 

бр. 02-404-86-1/21 од 24.05.2021. године) од 

Предузетничке радње „ Keramax „ Ненад Гужвић, 

с.п.Влакница. 

 

До крајњег рока за достављање понуда (31.05.2021. 

године до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је  понуда понуђача „Keramax„ Ненад 

Гужвић, с.п.Влакница. 

 

Анализом понуде извршеном дана 14.05.2021. године 

од стране Одјељења за општу управу утврђено је да 

достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Унутрашњи грађевински радови „ Keramax „ 

Ненад Гужвић, с.п.Влакница ( понуда  

достављена дана 28.05.2021. године у 13,10 

часова)  

 

Цијена: 1.367,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ јер понуђач није ПДВ обвезник 

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-86-1/21 од 

24.05.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа.  

 

Обзиром да је понуда понуђача Предузетничке радње 

- Унутрашњи грађевински радови „Keramax„ Ненад 

Гужвић, с.п.Влакница технички задовољавајућа и да 

не прелази износ процјењене вриједности набавке,  а 

настојећи обезбједити адекватну размјену вриједнос-

ти за новац, све у складу са одредбама Правилника 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: 02–404-86-2/21 

Датум: 04.06. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 59. став 12. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj: 97/16), члана 19. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 72. став 3. 

Закона о предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 79/15) 

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

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

рјешавајући по захтјеву Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац од 18.05.2021. године, 

Начелник општине Србац доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку о периоду 

кориштења колективног годишњег одмора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац у 

2021. години 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Одлуку о периоду кориштења 

колективног годишњег одмора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац у 2021. години у 

периоду од 26.07.2021. до 06.08.2021.године , која је 

усвојена на сједници Управног одбора Јавне установе 

одржане дана 18.05.2021. године број:131/21. 

 

       Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-018-19/21 

Датум: 08.06.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

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

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

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

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

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

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

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о извођењу радова  

„Реконструкције и модернизације паркинг 

простора између  

„Словенске зграде„ и Првомајске улице у Српцу“,  

Услужно прометном друштву «ГРАДИС-

ИНВЕСТ« д.о.о. Србац 
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Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор о извођењу радова 

„Реконструкције и модернизације паркинг простора 

између „Словенске зграде„ и Првомајске улице у 

Српцу„ ,  Услужно прометном друштву «ГРАДИС 

ИНВЕСТ« д.о.о. Србац. 

 

Поступак јавне набавке – Отворени поступак, 

протоколисан је у општинској управи општине Србац 

под бројем  02 – 404- 63/21  и проведен је у складу са 

Законом о јавним набавкама («Службени гласник 

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

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  142.713,87  КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су  елементи утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 27.04.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке радова (Отворени 

поступак) – „Реконструкција и модернизација 

паркинг простора између „Словенске зграде„ и 

Првомајске улице у Српцу„ .  

 

Обавјештење о набавци бр. 987-1-3-19-3-16/21 за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 29.04.2021. године,  на интернетској 

страници општинске управе општине Србац и у 

„Службеном гласнику БиХ„ бр. 28/21. 

 

Набавка је садржана у Плану јавних набавки општине 

Србац за период до 31.12.2021. године  („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 2/21, 4/21) ( редни број:  

75б).  

ЈРЈН: 45223300-9 – грађевински радови на парки-

ралиштима 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 122.398,24  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. 02-404-63/21 

објављеној на Порталу јавних набавки дана  

29.04.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 20.05.2021. године до 9,00 часова) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-118/21 од 

17.05.2021. године)   дана 20.05.2021. године у 9,05 

часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 10. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су двије понуде . 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављених  понуда следећи: 

 

1. Трговинско друштво „МГ МИНД„ друш-

тво са ограниченом одговорношћу Мрко-

њић Град 

 

Понуда  бр. 4177/21 достављена дана 20.05.2021. 

године, у 8,45 часова  

 

Цијена : 157.252,73  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  183.985,69 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

2. Услужно прометно друштво «ГРАДИС 

ИНВЕСТ« д.о.о. Србац 

 

Понуда  бр. П-50-05/21 достављена дана 20.05.2021. 

године, у 8,50 часова  

 

Цијена: 121.977,67  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 142.713,87 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. Имајући у виду да је понуда Услужно 

прометног друштва «ГРАДИС ИНВЕСТ« д.о.о. 

Србац за више од 20 % нижа од понуде Трговинског 

друштва „МГ МИНД„ друштво са ограниченом 

одговорношћу Мркоњић Град од понуђача - Услужно 

прометног друштва «ГРАДИС ИНВЕСТ« д.о.о. 

Србац је у складу са одредбама члана 17. став 7. 

Упутства за припрему модела тендерске 

документације и понуда („Службени гласник БиХ„ 

бр. 90/14, 20/15) који овакву понуду третира као 

неприродно ниску понуду а у вези члана 66. Закона о 

јавним набавкама затражено објашњење цијене 

понуде односно детаљне информације о релевантним 
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саставним елементима понуде укључујући елементе 

цијене односно разлоге понуђене цијене. 

 

Након анализе траженог објашњења цијене понуде  

Комисија је једногласно констатовала да је 

достављено објашњење цијене понуде прихватљиво 

наглашавајући и чињеницу да је укупна цијена 

понуде незнатно нижа од процјењене вриједности 

набавке утврђене од стране самог уговорног органа 

те је једногласно донијела Одлуку да се понуда 

понуђача Услужно прометног друштва «ГРАДИС 

ИНВЕСТ« д.о.о. Србац у износу од 121.977,67 у који 

износ није урачунат ПДВ односно у укупном износу 

од 142.713,87 КМ у који износ је урачунат ПДВ 

оцијени као прихватљива понуда . 

 

Комисија је даље констатовала да су у питању  

понуде домаћих понуђача те се на исте неће 

примјењивати преферанцијални третман домаћег. 

 

Комисија је приступила рангирању технички 

задовољавајућих понуда с обзиром на утврђени 

критериј додјеле уговора:„ Најнижa цијенa технички 

задовољавајуће понуде“  те је утврдила  следећу ранг 

листу:   

 

1. Услужно прометно друштво «ГРАДИС ИНВЕСТ« 

д.о.о. Србац (121.977,67 КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ) 

 

2. Трговинско друштво „МГ МИНД„ друштво са 

ограниченом одговорношћу Мркоњић Град 

(157.252,73  КМ, у који износ није урачунат ПДВ) 

 

 „Е-аукција„ је одржана дана 04.06.2021. године са 

временом трајања  од  9,00-9,10 часова . 

 

Увидом у Извјештај о току и завршетку „е-аукције 

„Комисија је једногласно констатовала да није било 

подношења понуда те да су  након завршетка „ -

аукције„ понуђене цијене за извођење предметних 

радова следеће: 

 

1. Услужно прометно друштво «ГРАДИС ИНВЕСТ« 

д.о.о. Србац (121.977,67 КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ) 

 

2. Трговинско друштво „МГ МИНД„ друштво са 

ограниченом одговорношћу Мркоњић Град 

(157.252,73  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 ранг листу понуђача 

на следећи начин: 

 

1. Услужно прометно друштво «ГРАДИС ИНВЕСТ« 

д.о.о. Србац 

 

2. Трговинско друштво „МГ МИНД„ друштво са 

ограниченом одговорношћу Мркоњић Град 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Услужно 

прометног друштва «ГРАДИС ИНВЕСТ« д.о.о. 

Србац технички задовољавајућа, да је након 

завршене „е-аукције„ најповољнија понуда доста-

вљена у предметном поступку јавне набавке  

(узимајући у обзир критериј за додјелу уговора) и да 

вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да  у поступку јавне набавке 

радова–„ Реконструкције и модернизације паркинг 

простора између „Словенске зграде„ и Првомајске 

улице у Српцу„ прихвати понуду Услужно прометног 

друштва «ГРАДИС ИНВЕСТ« д.о.о. Србац као 

најповољнију, односно да донесе Одлуку о додјели 

Уговора о извођењу предметних радова  вриједности 

од  121.977,67  КМ, у који износ није урачунат ПДВ 

односно у укупном износу од 142.713,87  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. 

 

Број: 02 – 404- 63-1/21 

Датум: 10.06. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи («Службени гласник Републике Српске « 

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

директног споразума («Службени гласник општине 

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

општине Србац («Службени гласник општине Србац« 

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

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга 

„Фотографских услуге за потребе ажурирања 

информативног паноа – огласне табле на локацији  

„Центар- Србац„  за период до 31.12. 2021. године,  

понуђачу – Производно услужно-прометном 

друштву „ФОРА„ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - Производно 

услужно-прометног друштва „ФОРА„ д.о.о. Србац   
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за обављање фотографских услуга за потребе 

ажурирања информативног паноа – огласне табле на 

локацији  „ Центар- Србац „ за период до 31.12.2021. 

године,  у  износу од  856,80 КМ, у који износ није  

урачунат ПДВ односно у укупном износу од  1.002,45 

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  оп-

штине Србац под бројем  02 – 404- 84/21 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  „Фотографске услуге 

за потребе ажурирања информативног паноа – 

огласне табле на локацији „Центар - Србац„  за 

период до 31.12. 2021. године„ , покренут је  Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-84/21 од 17.05.2021. 

године а на приједлог Службе Начелника општине. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

(редни број:11). 

 

Процјењена вриједност набавке: 1.000,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга, општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначну  понуду за обављање  предметних услуга  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-84-1/21 

од 21.05.2021. године) од Привредног друштва 

„ФОРА„ д.о.о. Србац . 

 

До крајњег рока за пријем понуда (31.05.2021. године 

до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је понуда Привредног друштва „ФОРА„ 

д.о.о. Србац  . 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Службе 

Начелника општине  као  организационе јединице 

надлежне/задужене  за предметну набавку,  утврђено 

је да достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Производно услужно-прометно друштво „ 

ФОРА „ д.о.о. Србац  ( понуда  бр. 3/2021 

достављена дана 26.05.2021. године у 14,10 

часова)  

 

Цијена: 0,60 КМ / фотографија што за процјењених 

1.428,00 фотографија (формата 13 x 18 cm) износи 

856,80 КМ , у који износ није  урачунат ПДВ односно 

укупно 1.002,45 КМ, у који износ је урачунат ПДВ.  

 

             

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-84-1/21 од 

21.05.2021. године те је иста технички задовоља-

вајућа. У понуди нема рачунских грешки. 

 

Обзиром да је достављена понуда Производно 

услужно-прометног друштва „ФОРА„ д.о.о. Србац   

технички задовољавајућа и да 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 

Службе Начелника општине о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора , одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-84-2/21 

Датум: 10.06. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу  члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 
набавкама  («Службени гласник БиХ», број: 39/14), 

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

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

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

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

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

Статута општине Србац («Службени гласник 

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

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о извођењу радова „ Изградње 

објекта дјечијег вртића  у општини Србац  – фаза 

I „,  Конзорцију – Друштву са ограниченом 

одговорношћу за грађевинску дјелатност „ 

ГРАТОД „ д.о.о. Бања Лука и „ ЕЛМОРАД „ 

електромонтажни радови, друштво са 

ограниченом одговорношћу Бања Лука 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о извођењу радова 

„Изградње објекта дјечијег вртића  у општини Србац  

– фаза I„ ,  Конзорцију – Друштву са ограниченом 
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одговорношћу за грађевинску дјелатност „ГРАТОД„ 

д.о.о. Бања Лука и „ЕЛМОРАД„ електромонтажни 

радови, друштво са ограниченом одговорношћу Бања 

Лука. 

 

Поступак јавне набавке – Отворени поступак, 

протоколисан  је у општинској управи општине 

Србац под бројем  02 – 404- 71/21  и проведен је у 

складу са Законом о јавним набавкама  («Службени 

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

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац 

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

 

II Уговор вриједности  655.651,31  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ односно у укупном износу од     

767.112,03 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 29.04.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности а у циљу реализа-

ције обавеза из Споразума о финансирању пројекта 

донаторским средствима у оквиру механизма сарадње 

по Споразуму о успостављању специјалних пара-

лелних односа између Републике Српске и Републике 

Србије закљученог дана 13.10.2020. године између 

Министарства финансија Републике Српске и опш-

тине Србац (у општини Србац протоколисаног бод 

бројем 02-022-134/20) донио Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке радова ( Отворени поступак) 

– „Изградња објекта дјечијег вртића  у општини 

Србац  – фаза I„ .  

 

Обавјештење о набавци бр. 987-1-3-18-3-15/21 

објављено је дана 29.04.2021. године на Порталу 

јавних набавки, у „Службеном гласнику БиХ„ бр. 

28/21  и на службеној интернет страници општинске 

управе општине Србац те  Исправка за Обавјештење 

о набавци бр. 987-1-3-18-8-18/21 објављена је дана 

15.05.2021. године на Порталу јавних набавки и на  

интернет страници општинске управе, те у 

„Службеном гласнику БиХ„ 30/21. 

 

Набавка је садржана у Плану јавних набавки општине 

Србац за период до 31.12.2021. године  („Службени 

гласник општине Србац „ бр. 2/21, 4/21) ( редни број:  

77). 

 

ЈРЈН:  45214100-1- Грађевински радови на зградама 

за дјечији вртић 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 726.495,72  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. 02-404-71/21 

објављеној на Порталу јавних набавки дана  

29.04.2021. године и  бр. 02-404-71-1/21 објављеној на 

Порталу јавних набавки дана  15.05.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа (27.05.2021. године до 8,00 часова) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-124/21 од 

25.05.2021. године) дана 27.05.2021. године са 

почетком у 8,05 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 35. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављено је осам понуда . 

 

Комисија је констатовала да су елементи благо-

времено достављених  понуда следећи: 

 

1. „ЏЕНА„ д,о.о. за грађевинарство, пројектовање и 

туризам Градачац. 

 

Понуда  бр. 10-Р-05/21  достављена дана 26.05.2021. 

године, у 9,40 часова  

 

Цијена: 725.263,01  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 848.557,72 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

2. Предузеће за грађевину, услуге и промет „АСТРА 

ПЛАН„ д.о.о. Брчко дистрикт  

 

Понуда  бр. 25-05/21 достављена дана 26.05.2021. 

године, у 9,43 часова  
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Цијена: 741.830,36 КМ у који износ није урачунат 

ПДВ . Понуђени попуст 3%  односно 22.254,91 КМ , 

тако да понуђена цијена износи 719.575,45             

КМ, у који износ није урачунат ПДВ, односно укупно                           

841.903,28 КМ, у који износ је  урачунат ПДВ. 

 

3. „ТЕКТОН„ д.о.о. за грађевинарство, услуге и 

промет Бања Лука 

 

Понуда  бр. 02-121/21 достављена дана 26.05.2021. 

године, у 13,00 часова  

Цијена: 764.005,92  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно   893.886,93 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ 

 

4. Конзорциј – Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, промет и услуге 

„ЈОКИЋ – ИНВЕСТ„ Зворник и Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, услуге, 

унутрашњу и спољну трговину „РАДИС„ Источно 

Ново Сарајево (носилац Конзорцијума: „Друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу, промет и 

услуге „ЈОКИЋ – ИНВЕСТ„ Зворник)  

 

Понуда  бр. 29/21 достављена дана 26.05.2021. 

године, у 14,18 часова  

 

Цијена: 735.048,59  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  860.006,85 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ 

 

5. Конзорциј – Друштво са ограниченом одго-

ворношћу за грађевинарство, трговину и ус-луге 

„ЕХТА-Р„ Дервента и „SAŠA TRADE„ д.о.о. за 

трговину, услуге, превоз и угос-титељство Добој 

(носилац Конзорцијума: Друштво са ограниченом 

одговорношћу за грађевинарство, трговину и услуге 

„ЕХТА-Р„ Дервента)  

 

Понуда  бр. 01-49/21 достављена дана 27.05.2021. 

године, у 07,20 часова  

 

Цијена : 741.494,82  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  867.548,94 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ 

 

6. Конзорциј – Друштво са ограниченом 

одговорношћу за трговину, увоз-извоз и и услуге 

„ПРОМАКС„ Модрича и „DESK inžinjering„ д.о.о. 

Бања Лука (носилац Конзорцијума: Друштво са 

ограниченом одговорношћу за трговину, увоз-извоз и 

и услуге „ ПРОМАКС „ Модрича)  

 

Понуда  бр. 15/21 достављена дана 27.05.2021. 

године, у 07,23 часова  

 

Цијена: 726.006,11  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  849.427,15 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ 

 

7. Конзорциј – Друштво са ограниченом 

одговорношћу за трговину, услуге и производњу „ 

БРАЋА МИЋИЋ „ Модрича и „KALDERA 

COMPANY„ Друштво са ограниченом одговорношћу 

Лакташи (носи-лац Конзорцијума: Друштво са 

ограниченом одговорношћу за трговину, услуге и 

производњу „ БРАЋА МИЋИЋ „ Модрича)  

 

Понуда  бр. 2-3/2021 достављена дана 27.05.2021. 

године, у 07,25 часова  

 

Цијена: 721.878,19  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  844.597,49 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ 

 

8. Конзорциј – Друштво са ограниченом 

одговорношћу за грађевинску дјелатност „ГРАТОД„ 

д.о.о. Бања Лука и „ЕЛМОРАД„ електромонтажни 

радови, друштво са огра-ниченом одговорношћу 

Бања Лука  (носилац Конзорцијума: Друштво са 

ограниченом од-говорношћу за грађевинску 

дјелатност „ГРАТОД„ д.о.о. Бања Лука)  

 

Понуда бр. П-53-05/2021 достављена дана 27.05.2021. 

године, у 07,40 часова.  

 

Цијена: 718.693,70  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  840.871,63 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 све  понуде садрже  

документацију тражену тендерском документацијом 

бр. 02-404-71/21 од 29.04.2021. године и 02-404-71-

1/21 од 14.05.2021 године односно да су исте 

технички задовољавајуће. 

 

Комисија је даље констатовала да су у питању  

понуде домаћих понуђача те се на исте неће 

примјењивати преферанцијални третман домаћег. 

 

Комисија је приступила рангирању технички 

задовољавајућих понуда с обзиром на утврђени 

критериј додјеле уговора:„ Најнижa цијенa технички 

задовољавајуће понуде“  те је утврдила  следећу ранг 

листу:   

 

1. Конзорциј – Друштво са ограниченом одговор-

ношћу за грађевинску дјелатност „ГРАТОД„ д.о.о. 

Бања Лука и „ЕЛМОРАД„ електромонтажни радови, 

друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука 

(носилац Конзорцијума: Друштво са ограни-ченом 

одговорношћу за грађевинску дјелатност „ГРАТОД„ 

д.о.о. Бања Лука)  (718.693,70  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ) 
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2. Предузеће за грађевину, услуге и промет „АСТРА 

ПЛАН„ д.о.о. Брчко дистрикт (719.575,45  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ) 

 

3. Конзорциј – Друштво са ограниченом одго-

ворношћу за трговину, услуге и производњу „БРАЋА 

МИЋИЋ„ Модрича и „KALDERA COMPANY„ 

Друштво са ограниченом одговорношћу Лакташи 

(носилац Конзорцијума: Друштво са ограниченом 

одговорношћу за трговину, услуге и производњу „ 

БРАЋА МИЋИЋ „ Модрича)  (721.878,19  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ) 

 

4. „ЏЕНА„ д,о.о. за грађевинарство, пројектовање и 

туризам Градачац (725.263,01 КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ). 

 

5. Конзорциј – Друштво са ограниченом одго-

ворношћу за трговину, увоз-извоз и и услуге 

„ПРОМАКС„ Модрича и „DESK inžinjering„ д.о.о. 

Бања Лука (носилац Конзорцијума: Друштво са 

ограниченом одговорношћу за трговину, увоз-извоз и 

и услуге „ПРОМАКС„ Модрича)  (726.006,11  КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ). 

 

6. Конзорциј – Друштво са ограниченом одгово-

рношћу за производњу , промет и услуге „ЈОКИЋ – 

ИНВЕСТ„ Зворник и Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, услуге, унутрашњу и 

спољну трговину „ РАДИС „ Источно Ново Сарајево 

( носилац Конзорцијума: „Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, промет и услуге 

„ЈОКИЋ – ИНВЕСТ„ Зворник)  (735.048,59  КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ) 

 

7. Конзорциј – Друштво са ограниченом 

одговорношћу за грађевинарство, трговину и услуге 

„ЕХТА-Р„ Дервента и „SAŠA TRADE„ д.о.о. за 

трговину, услуге, превоз и угоститељство Добој 

(носилац Конзорцијума: Друштво са ограниченом 

одговорношћу за грађевинарство, трговину и услуге 

„ЕХТА-Р„ Дервента) (741.494,82  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ). 

 

8. „ТЕКТОН„ д.о.о. за грађевинарство, услуге и 

промет Бања Лука (764.005,92  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ). 

 

„Е-аукција„ је одржана дана 07.06.2021. године са 

временом трајања  од  9,00-9,44 часова . 

 

Увидом у Извјештај о току и завршетку „е-аукције„ 

Комисија је једногласно констатовала да су  након 

завршетка „е-аукције„ понуђене цијене за извођење 

предметних радова следеће: 

 

1. Конзорциј – Друштво са ограниченом 

одговорношћу за грађевинску дјелатност „ГРАТОД„ 

д.о.о. Бања Лука и „ЕЛМОРАД„ електромонтажни 

радови, друштво са ограниченом одговорношћу Бања 

Лука (носилац Конзорцијума: Друштво са ограни-

ченом одговорношћу за грађевинску дјелатност 

„ГРАТОД„ д.о.о. Бања Лука)  (655.651,31  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ). 

 

2. Предузеће за грађевину, услуге и промет „АСТРА 

ПЛАН„ д.о.о. Брчко дистрикт (680.000,00  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ). 

 

3. Конзорциј – Друштво са ограниченом одгово-

рношћу за трговину, услуге и производњу „БРАЋА 

МИЋИЋ„ Модрича и „KALDERA COMPANY„ 

Друштво са ограниченом одговорношћу Лакташи 

(носилац Конзорцијума: Друштво са ограниченом 

одговорношћу за трговину, услуге и производњу 

„БРАЋА МИЋИЋ„ Модрича) (721.878,19  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ). 

 

4. „ЏЕНА„ д,о.о. за грађевинарство , пројектовање и 

туризам Градачац  (725.263,01 КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ). 

 

5. Конзорциј – Друштво са ограниченом одговор-

ношћу за трговину, увоз-извоз и и услуге 

„ПРОМАКС„ Модрича и „DESK inžinjering„ д.о.о. 

Бања Лука (носилац Конзорцијума: Друштво са 

ограниченом одговорношћу за трговину, увоз-извоз и 

и услуге „ПРОМАКС„ Модрича)  (675.000,00  КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ). 

 

6. Конзорциј – Друштво са ограниченом одговор-

ношћу за производњу, промет и услуге „ЈОКИЋ – 

ИНВЕСТ„ Зворник и Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, услуге, унутрашњу и 

спољну трговину „РАДИС„ Источно Ново Сарајево 

(носилац Конзорцијума: „Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, промет и услуге 

„ЈОКИЋ – ИНВЕСТ„ Зворник) (656.370,00  КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ) 

 

7. Конзорциј – Друштво са ограниченом одговорно-

шћу за грађевинарство, трговину и услуге „ЕХТА-Р„ 

Дервента и „SAŠA TRADE„ д.о.о. за трговину, 

услуге, превоз и угоститељство Добој (носилац 

Конзорцијума: Друштво са ограниченом одговорно-

шћу за грађевинарство, трговину и услуге „ЕХТА-Р„ 

Дервента) (741.494,82  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ). 

 

8. „ТЕКТОН„ д.о.о. за грађевинарство, услуге и 

промет Бања Лука (662.000,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ). 

 

Узимајући у обзир претходно наведено  а у складу са  

критеријем  додјеле уговора: 
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„ Најнижa цијенa технички задовољавајуће понуде“ и 

ранг листом утврђеном од стране Агенције за јавне 

набавке БиХ , Комисија утврђује ранг листу понуђача 

на следећи начин: 

 

1. Конзорциј – Друштво са ограниченом одговор-

ношћу за грађевинску дјелатност „ГРАТОД„ д.о.о. 

Бања Лука и „ЕЛМОРАД„ електромонтажни радови, 

друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука 

(носилац Конзорцијума: Друштво са ограни-ченом 

одговорношћу за грађевинску дјелатност „ГРАТОД „ 

д.о.о. Бања Лука) (655.651,31  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ ) 

 

2. Конзорциј – Друштво са ограниченом одговорно-

шћу за производњу, промет и услуге „ЈОКИЋ – 

ИНВЕСТ„ Зворник и Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, услуге, унутрашњу и 

спољну трговину „РАДИС„ Источно Ново Сарајево 

(носилац Конзорцијума: „Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, промет и услуге 

„ЈОКИЋ – ИНВЕСТ„ Зворник)  (656.370,00  КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ). 

 

3. „ТЕКТОН„ д.о.о. за грађевинарство, услуге и 

промет Бања Лука  (662.000,00  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ). 

4. Конзорциј – Друштво са ограниченом одговорно-

шћу за трговину, увоз-извоз и и услуге „ПРОМАКС„ 

Модрича и „DESK inžinjering„ д.о.о. Бања Лука 

(носилац Конзорцијума: Друштво са ограниченом 

одговорношћу за трговину, увоз-извоз и и услуге 

„ПРОМАКС„ Модрича) (675.000,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ). 

5. Предузеће за грађевину, услуге и промет „АСТРА 

ПЛАН„ д.о.о. Брчко дистрикт (680.000,00  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ). 

6. Конзорциј – Друштво са ограниченом одговорно-

шћу за трговину, услуге и производњу „БРАЋА 

МИЋИЋ„ Модрича и „KALDERA COMPANY„ 

Друш-тво са ограниченом одговорношћу Лакташи 

(носилац Конзорцијума: Друштво са ограниченом од-

говорношћу за трговину, услуге и производњу 

„БРАЋА МИЋИЋ„ Модрича) (721.878,19  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ ) 

7. „ЏЕНА„ д,о.о. за грађевинарство , пројектовање и 

туризам Градачац (725.263,01 КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ). 

8. Конзорциј – Друштво са ограниченом одговорно-

шћу за грађевинарство, трговину и услуге „ЕХТА-Р„ 

Дервента и „SAŠA TRADE„ д.о.о. за трговину, 

услуге, превоз и угоститељство Добој (носилац 

Конзорцијума: Друштво са ограниченом одговорнош-

ћу за грађевинарство, трговину и услуге „ ЕХТА-Р „ 

Дервента) (741.494,82  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ). 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Конзорцијa 

– Друштвa са ограниченом одговорношћу за 

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

„ ЕЛМОРАД „ електромонтажни радови, друштво са 

ограниченом одговорношћу Бања Лука након 

завршене „е-аукције„ најповољнија понуда достав-

љена у предметном поступку јавне набавке (узи-

мајући у обзир критериј за додјелу уговора) и да 

вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке, а након пријема Извјештаја о раду Комисије 

са препоруком, донесена је одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба На-

челнику општине  у року од 10 (десет) дана рачу-

најући 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- 71-1/21 

Датум: 14.06 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 90. Закона о јавним набавкама БиХ 

(«Службени гласник БиХ», број: 39/14), члана 3. став 

1), члана 15. и члана 16. став 5) Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске „ бр. 90/17, 42/20 и 98/20 ),  

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

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

36/19 ), члана 7. Правилника о условима и поступку 

испуњености услова за обављање дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације ради спречавања и 

сузбијања заразних болести («Службени гласник 

Републике Српске « бр. 47/10), члана 5. Правилника о 

начину обављања дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник Републике Српске„ 

бр. 118/18), члана 12. Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

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

општине Србац («Службени гласник општине Србац« 

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

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга „Вршења 

надзора над обављањем услуга спровођења 

систематске превентивне  дезинсекције – 

сузбијања комараца на територији општине 

Србац за 2021. годину„ , понуђачу – Јавној 

здравственој установи „Институту за јавно 

здравство  Републике Српске„  

 

Члан 1. 

 

I ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - Јавне здрав-

ствене установе „Институт за јавно здравство 
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Републике Српске„  за  обављање услуга „Вршења 

надзора над обављањем услуга спровођења 

систематске превентивне  дезинсекције – сузбијања 

комараца на територији општине Србац за 2021. 

годину„, у  укупном износу од  500,00 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 оп-

штине Србац под бројем:  02 – 404-  83/21 и проведен 

је у складу са Законом о  јавним набавкама  («Служ-

бени гласник БиХ», број: 39/14) и Правилником о 

поступку директног споразума («Службени гласник 

општине Србац » број: 3/15, 8/16).  

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници  општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
Начелник општине Србац је дана 14.05.2021. године 

на приједлог Одјељења за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности општинске управе општине 

Србац донио Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке услуга бр. 02 – 404- 83/21 „ Вршење надзора 

над обављањем услуга спровођења систематске 

превентивне  дезинсекције – сузбијања комараца на 

територији општине Србац за 2021. годину“. 

 

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:46). 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке ( без ПДВ-а ) 

износи 500,00  КМ. 

 

Чланом 16. став 5. Закона о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске„ бр. 90/17, 42/20 и 98/20) утврђено је да 

контролу и евалуацију спровођења систематске 

превентивне дезинсекције и дератизације врши 

Институт док је чланом 7. Правилника о условима и 

поступку испуњености услова за обављање 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради 

спречавања и сузбијања заразних болести («Служ-

бени гласник Републике Српске« бр. 47/10) про-

писано  да Институт за јавно здравство планира, 

контролише и евалуира обављање ДДД послова 

(послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације) 

као посебне мјере за спречавање и сузбијање даљег 

ширења заразних болести.  

 

Чланом 5. Правилника о начину обављања дезин-

фекције, дезинсекције и дератизације („Службени 

гласник Републике Српске„ бр. 118/18) прописано је 

да контролу и евалуацију спровођења систематске 

превентивне дезинсекције и дератизације врши 

Институт у складу са законом. 

 

Узимајући у обзир наведене прописе којима је 

одређено да само Институт за јавно здравство може 

обављати предметне услуге, општина Србац као 

уговорни орган је од ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске„ , Захтјевом за доста-

вљање понуда бр. 02-404-83-1/21 од 20.05.2021. 

године,  затражила  понуду за обављање предметних 

услуга, у циљу утврђивања како цијене обављања  

услуга тако и утврђивања осталих елемената 

Уговора. 

 

Дана 26.05.2021..године  на адресу општине Србац 

достављена је понуда ЈЗУ „Института за јавно 

здравство Републике Српске„ . 

 

Анализом понуде  од стране Одјељења за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности као орга-

низационе јединице надлежне/задужене за предметну 

набавку утврђено је да достављена понуда има 

следеће елементе: 

 

1. Јавна здравствена установа „Институт за ја-

вно здравство Републике Српске„ (понуда 

бр. 500-4116-1/21 достављена дана 26.05.-

2021. године у 8,45 часова)  

 

Цијена: 500,00 КМ , у који износ није  урачунат ПДВ 

јер понуђач није ПДВ обвезник 

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-83-1/21 од 20.05.-

2021. године те је иста технички задовољавајућа . 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је  подношењем 

понуде понуђач прихватио све услове за закљу-

чивање уговора наведене у Захтјеву за достављање 

понуда бр. 02-404-83-1/21  од 20.05.2021. године, те 

обзиром да понуђена цијена  понуде достављене у 

предметном поступку не прелази износ процјењене 

вриједности набавке, настојећи обезбједити аде-

кватну 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 Одјељења за 

привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности о 

анализи понуде са препоруком за закључивање 

Уговора,одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-83-2/21 

Датум: 14.06.2021. 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 „Одржавања 

спомен обиљежја на подручју општине Србац за 

период до 31.12.2021. године„,  понуђачу – 

Друштву за трговину, грађевинарство , услуге и 

запошљавање инвалидних лица „БОРАЦ СРБАЦ„ 

д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача -  Друштва за 

трговину, грађевинарство, услуге и запошљавање 

инвалидних лица „БОРАЦ СРБАЦ„ д.о.о. Србац, за  

обављање услуга „Одржавања спомен обиљежја на 

подручју општине Србац за период до 31.12.2021. 

године„ , у   укупном износу од  2.999,99 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- 95/21  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 „Одржавања спомен 

обиљежја на подручју општине Србац за период до 

31.12.2021. године „, покренут је  Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-95/21 од 28.05.2021. 

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: 38). 

 

Процјењена вриједност набавке: 2.564,10 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга, општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначнe  понудe за обављање  предметних услуга  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-95-1/21 

од 04.06.2021. године) од Привредног друштва 

„БОРАЦ СРБАЦ„ д.о.о. Србац и КП 

„КОМУНАЛАЦ„ А.Д. Србац. 

 

До крајњег рока за достављање понуда (14.06.2021. 

године до 15,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је једна понуда и то понуда  Друштва за 

трговину, грађевинарство, услуге и запошљавање 

инвалидних лица „БОРАЦ СРБАЦ„ д.о.о. Србац. 

 

Анализом и оцјеном понуда од стране Oдјељења за 

општу управу општинске управе општине Србац  као  

организационе јединице надлежне/задужене  за 

предметну набавку, утврђено је да достављена 

понуда има следеће елементе: 

 

1. Друштво за трговину, грађевинарство, услуге и 

запошљавање инвалидних лица „БОРАЦ СРБАЦ„ 

д.о.о. Србац (понуда  бр. 08-06-21 достављена дана 

08.06.2021. године у 8,35 часова)  

 

Цијена: укупно 2.564,10 КМ, у који износ није  

урачунат ПДВ односно укупно 2.999,99 КМ у који 

износ је урачунат ПДВ 

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-95-1/21 од 

04.06.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа. У понуди нема  рачунских грешки. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је једина достављена 

понуда технички задовољавајућа и да понуђена 

цијена 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 Oдјељења за општу 

управу општинске управе општине Србац  о анализи 

понуда са препоруком за закључивање Уговора, 

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-95-2/21 

Датум: 15.06. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

39/14), члана 59. и 82.став 3. Закона о локалној 
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самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске 

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

директног споразума («Службени гласник општине 

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

општине Србац ( « Службени гласник општине Србац 

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

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању послова „ 

Одржавања и сервисирања рачунарске опреме за 

потребе општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021. године „,  понуђачу –  

„СИГМА ЕЛЕКТРО„ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за услуге,  Градишка  

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - „СИГМА 

ЕЛЕКТРО„ Друштво са ограниченом одговорношћу 

за услуге, Градишка, за обављање послова 

„Одржавања и сервисирања рачунарске опреме за 

потребе општинске управе општине Србац за период 

до 31.12.2021. године „ , у   износу од  2.972,14 КМ , у 

који износ није  урачунат ПДВ односно у укупном 

износу од  3.477,40 КМ, у који износ је урачунат 

ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извршилац 

послова, протоколисан је у  општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 94/21  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 (и робе) „Одржавање 

и сервисирање рачунарске опреме за потребе 

општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021. године„ , покренут је  Одлуком Начелника 

општине бр. 02-404-94/21 од 26.05.2021. 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: 30). 

 

Процјењена вриједност набавке: 2.991,40 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга ( и робе ) ,  општина Србац као уговорни орган 

затражила је коначне  понуде за обављање/испоруке  

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

94-1/21 од 04.06.2021 године ) од Привредног 

друштва „ КОМИНГ„ д.о.о. Градишка, „БИРОКИП„ 

д.о.о. Бања Лука и „СИГМА ЕЛЕКТРО „ д.о.о. 

Градишка. 

 

До крајњег рока за пријем понуда (14.06.2021. године 

до 9,00 часова ) на адресу општине Србац достављена 

је једна понуда и то понуда Привредног друштва  

„СИГМА ЕЛЕКТРО„ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за услуге,  Градишка. 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одјељења за 

општу управу као организационе јединице 

надлежне/задужене  за предметну набавку,  утврђено 

је да достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. „СИГМА ЕЛЕКТРО„ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за услуге,  Градишка ( понуда бр. 11-

6/21 достављена дана 14.06.2021. године у 8,50 

часова)  

 

Цијена: 2.972,14 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 3.477,40 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-94-1/21 од 

04.06.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа. У понуди нема  рачунских грешки. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је  подношењем 

понуде понуђач прихватио све услове за 

закључивање уговора наведене у Захтјеву за 

достављање понуда бр. 02-404-94-1/21  од 04.06.2021. 

године, те обзиром да понуђена цијена једине 

достављене, технички задовољавајуће понуде не 

прелази вриједност 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 ),  

након пријема Извјештаја Одјељења за општу управу  

о анализи понуде са препоруком за закључивање 

Уговора,одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-94-2/21 

Датум: 16.06. 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 Републике 
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Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 63. став 1. и члана 

91. Статута општине Србац („Службени гласник 

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

Србац доноси 

О Д Л У К У 

o оснивању Привредног савјета општине Србац 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Начелник општине оснива Привредни 

савјет општине Србац (у даљем тексту: Привредни 

савјет) и дефинише активности истог у сврху 

стварања конкурентног пословног окружења на 

подручју општине Србац. 

Члан 2. 

Привредни савјет је савјетодавно тијело које даје 

мишљења, препоруке и покреће иницијативе о 

питањима која се односе на стање и развој привреде 

и предлаже мјере за унапређење локалног пословног 

окружења. 

Члан 3. 

Основни задатак Привредног савјета је да обезбјеђује 

и унапређује јавно-приватни дијалог кроз непосредну 

сарадњу општинских органа, Начелника општине и 

привредних субјеката. 

 

Основне активности Привредног савјета су: 

• редовно међусобно информисање јавног 

и привредног сектора, 

• разматрање  значајних   развојних   

питања  и  питања   унапређења   

пословног окружења и 

конкурентности, 

• предлагање мјера за развој локалне 

заједнице, унапређење општинске 

пословне климе и конкурентности, 

• учествовање у изради стратегија и 

других аката којима се дефинишу 

циљеви и мјере унапређења локалног 

економског развоја, 

• расправа о мјерама и иницијативама 

привредног сектора које се тичу 

виших нивоа власти, 

• разматрање иницијатива за партнерске 

пројекте и њихово спровођење, 

• разматрање и других питања која 

обухватају мјере и активности за 

стварање бољих услова за 

привређивање. 

 

Члан 4. 

 

Чланове Привредног савјета именује Начелник 

општине посебним рјешењем.  

За чланове Привредног савјета именују се 

представници привредних субјеката регистрованих 

на подручју општине Србац, који се баве одређеном 

привредном дјелатношћу (производном, занатскопре-

дузетничком, пољопривредном, услужном и др.) и 

представници Општинске управе општине Србац. 

Најмање једну половину чланова Привредног савјета 

чине представници привредног сектора. 

У раду Привредног савјета могу учествовати и 

представници других органа, организација, установа 

и привредних субјеката (образовне, здравствене и 

социјалне установе, инспекцијски органи, удружења 

и др.) када се разматрају питања из њихове 

надлежности или дјелокруга рада. 

Члан 5. 

Начелник општине је по функцији предсједник 

Привредног савјета.  

Привредни савјет ће на својој првој сједници из реда 

представника привредних субјеката именовати 

потпредсједника Привредног савјета. 

Члан 6. 

Стручне и административне послове за потребе 

Привредног савјета (секретар Привредног савјета) 

обављаће службеник запослен у Одјељењу за 

привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности 

Општинске управе Србац и неће имати право гласа. 

Члан 7. 

Привредни савјет ће одржавати редовне састанке 

најмање једном у три мјесеца. 

Члан 8. 

Привредни савјет ће на првој сједници усвојити 

Пословник о раду. 

Члан 9. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке ставља се ван 

снаге Одлука о оснивању Привредног савјета 

општине Србац број: 02-022-13/15, од 18.02.2015. 

године. 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“.  

Број: 02-022-134/21 

Датум: 25.06.2021. 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, 8/18) , Начелник општине 

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о испорукама робе  „Огревног 

дрвета ( тврди лишћар I и II класе ) за потребе 

општине Србац за грејну сезону 2021/2022. 

године„,     понуђачу ЈПШ „ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ„ А.Д. Соколац, Шумско газдинство 

„ГРАДИШКА„, Градишка 

 

Члан 1. 

 

I   ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о испорукама робе  

„Огревног дрвета (тврди лишћар I и II класе) за       

потребе општине Србац за грејну сезону 2021/2022. 

године„ , понуђачу ЈПШ „ШУМЕ  РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ„ А.Д. Соколац, Шумско газдинство 

„ГРАДИШКА„, Градишка. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан  је  у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 78/21 и 

проведен је у  складу са Законом о јавним набавкама  

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац „    бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  26.863,20 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ,  а чији су  елементи утврђени 

током вођења предметног поступка јавне набавке, 

закључиће се  у роковима утврђеним Законом о 

јавним набавкама. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 10.05.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности  донио Одлуку  бр. 

02-404-78/21 о покретању поступка јавне набавке 

робе (Конкурентског захтјева за достављање понуда) 

«Набавке огревног дрвета ( тврди лишћар I и II класе) 

за потребе општине Србац за грејну сезону 

2021/2022. године«. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-1-24-3-21/21  за 

предметне робе  објављено је на Порталу јавних 

набавки и на интернетској страници општинске 

управе дана 26.05.2021. године. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021.  године 

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

( редни број:57). 

 

Процјењена вриједност набавке износи 23.000,00 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

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

а по Конкурентском захтјеву за достављање понуда 

бр. 02-404-78-1/21 од 26.05.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа (09.06.2021. године до 9,00 часова) 

извршила је Комисија за јавне набавке  (именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-146/21 од 

08.06.2021 . године)   дана 09.06.2021. године у 9,05 

часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 4. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда и то 

понуда  ЈПШ „ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ„ А.Д. 

Соколац, Шумско газдинство „ГРАДИШКА„, 

Градишка са следећим елементима: 

 

1. ЈПШ „ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ„ А.Д. 

Соколац, Шумско газдинство „ГРАДИШКА„, 

Градишка 

 

Понуда  бр. 11.05/0906-2142/21 достављена дана 

09.06.2021. године, у 8,25  часова  

 

Цијена : 70,00  КМ/m3, што за процјењених 328,00 

m3 износи 22.960,00 КМ, у  који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 26.863,20 КМ, у који износ је             

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

констатовала да у понуди нема рачунских грешки. 

 

Комисија је након рачунске контроле понуде 

приступила анализи техничког дијела понуде 

односно достављене документације те је једногласно 

констатовала да је понудa ЈПШ „ШУМЕ 
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РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ„ А.Д. Соколац, Шумско 

газдинство „ГРАДИШКА„, Градишка технички 

задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда ЈПШ 

„ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ„ А.Д. Соколац, 

Шумско газдинство „ГРАДИШКА„, Градишка 

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 

робе  „Набавке огревног дрвета ( тврди лишћар I и II 

класе ) за   потребе општине Србац за грејну сезону 

2021/2022. године «, прихвати понуду ЈПШ „ШУМЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ„ А.Д. Соколац, Шумско 

газдинство „ГРАДИШКА„, Градишка, односно да 

донесе Одлуку о додјели Уговора о испорукама 

предметне робе укупне вриједности од  26.863,20 

КМ, у који износ је урачунат ПДВ, наведеном 

понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 5 ( пет ) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке.Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три. 

 

Број: 02 – 404-78-2 /21 

Датум: 01.07.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

125 

 

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

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

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

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

36/19, 61/21 ),   члана 35. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац ( „ 

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

63. и 91. Статута општине Србац ( « Службени 

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

општине Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга  „ Превоза и 

резања огревног дрвета за потребе општинске 

управе општине Србац за грејну сезону 2021/2022. 

године „, понуђачу Прометно услужном предузећу 

„ ЦИКЛОН ДУО „ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању услуга  

„Превоза и резања огревног дрвета за потребе      

општинске управе општине Србац за грејну сезону 

2021/2022. године „, понуђачу Прометно   услужном 

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

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан  је  у   општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 79/21 и 

проведен је у  складу са Законом о јавним набавкама  

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац„  бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  8.538,66 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 10.05.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелтности   донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке услуга 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда) – 

„Превоза и резања огревног дрвета за потребе 

општинске управе општине Србац за грејну сезону 

2021/2022. године „. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-27-3-23/21 за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки и на интернетској страници општинске 

управе општине Србац дана 02.06.2021. године. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

( редни број:58). ЈРЈН: 60000000-8  - превозне услуге 

( осим превоза отпада )  77211400-6 – услуге сјече 

дрвећа 

 

Процјењена вриједност набавке износи 7.300,00 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

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

а по тендерској документацији - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-79-1/21 од 

02.06.2021. године и Одлуком о измјени 

Конкурентског захтјева бр. 02-404-79-1/21 од 

03.06.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа (15.06.2021. године до 9,00 часова) 

извршила је Комисија за јавне набавке  (именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-148/21 од 

14.06.2021. године)   дана 15.06.2021. године у 9,05 

часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 3. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда  и то 

понуда Прометно услужног предузећа „ЦИКЛОН 

ДУО„ д.о.о. Србац. 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Прометно услужно предузеће „ЦИКЛОН ДУО„ 

д.о.о. Србац 

Понуда  бр. 01-45/21 достављена дана 15.06.2021. 

године, у 7,45 часова  

Цијена : 22,25  КМ/m3, што за процјењених 328,00 

m3 износи 7.298,00 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 8.538,66 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 је понудa Прометно 

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

технички задовољавајућа. Критериј додјеле уговора:„ 

Најнижa цијенa технички задовољавајуће понуде“.  

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Прометно 

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

технички задовољавајућа, да је једина понуда 

достављена у предметном поступку јавне набавке  и 

да вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да  у поступку јавне набавке 

услуга  – « Превоза и резања огревног дрвета за 

потребе општинске управе општине Србац за грејну 

сезону 2021/2022. године«, прихвати понуду 

Прометно услужног предузећа „ЦИКЛОН ДУО„ 

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

Уговора о обављању предметних услуга укупне 

вриједности од  8.538,66 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- 79-2/21 

Датум: 06.07.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 17. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ „ бр. 39/14) , члана 59. и 82. 

став 3. Закона о локалној самоуправи ( « Службени 

гласник Републике Српске « бр. 97/16, 36/19, 61/21 ), 

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

гласник општина Србац « бр. 5/17, 8/17 ) и члана 7. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац ( « Службени гласник општине 

Србац « бр. 3/15   ),  а након пријема приједлога 

Одјељења за финансије за измјену Плана бр. 06-404-

122/21 од 02.07.2021. године , Начелник општине 

Србац, дана  06.07.2021. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЈЕНАМА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2021. 

ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

У Плану јавних набавки општине Србац за период до 

31.12.2021. године ( „ Службени гласник општине 

Србац „ бр. 2/21, 4/21 )  ( у даљем тексту: План јавних 

набавки ), у Одјељку IV ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ, ставка 42. мијења се и гласи и то: 

 

ВР-

СТА 

НА-

БА-

ВКЕ 

ПРЕ-

ДМЕТ 

НАБ-

АВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕ-

НА ВРИЈЕД-

НОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНС-

КА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАН-

СИ-

ЈСКИХ 

СРЕДС-

ТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕ-

ТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕ-

ДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОС-

ТУПКА   

(ПРОЦ-

ЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБА-

ВКЕ  

КОН-

ТАКТ 

ОСО-

БА -

ИЗ 

ОР-

ГА-

НИ-

ЗА-

ЦИО-

НЕ ЈЕ-

ДИ-

НИЦЕ 

ЗА 

ЈАВ-

НУ 

НА-

БАВ-

КУ 

42. 

Ус-
луге 

Обавља-

ње 

банкарс-

ких 

услуга 

(услуга 
платног 

промета ) 

за период 

до 31.12.-

2021. 

године 

5.000,00 КМ 

( Услуге 

ослобођене од 

плаћања ПДВ-а 
– члан 25. 

Закона о порезу 

на додану 

вриједност ) 

412700 

(расходи за 

услуге 

осигурања  

и финанси-

јског 

посредо-

вања ) 
( Веза, 

закључак 

Начелника 

општине 

бр. 02-401-

22/21 од 

29.06.2021. 

године) 

Буџет 

општине 

Србац за 

2021. 

годину 

( Веза, 

закључак 
Начелника 

општине 

бр. 02-401-

22/21 од 

29.06.2021. 

године) 

Јули  
2021. године 

Директ-

ни 
споразум 

Златко 

Звизд-
ало 

 



15.07.2021.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 7                                88 

 

 

 

Члан 2. 

 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена 

вриједност набавки Одјељења за финансије  мијења 

се и умјесто досадашњих «  21.600,00 КМ « у који 

износ није урачунат ПДВ, износи « 24.600,00 КМ «, у 

који износ није урачунат ПДВ. 

 

Члан 3. 

 

У Плану јавних набавки, у дијелу „НАПОМЕНА„ 

укупно процјењена вриједност набавки свих 

организационих јединица општинске управе  

општине Србац за период до 31.12.2021. године 

мијења се и умјесто досадашњих « 1.816.637,81 КМ « 

у који износ није урачунат ПДВ, износи «1.819.637,81 

КМ «, у који износ није урачунат ПДВ.     

 

Члан  4. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 
Број: 02-404-125/21     

Датум: 06.07. 2021. године    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

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

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

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

36/19 , 61/21),   члана 35. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац ( „ 

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

63. и 91. Статута општине Србац ( « Службени 

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

општине Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању банкарских услуга 

одобравања краткорочног кредитног задужења 

општине Србац, понуђачу „ НЛБ БАНКА „ А.Д. 

Бања Лука 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању услуга  

„Банкарских услуга одобравања краткорочног    

кредитног задужења општине Србац, у складу са 

Одлуком Скупштине општине Србац бр. 01-022-   

115/21 од 01.06.2021. године о краткредитном 

задужењу општине Србац ( „ Службени гласник    

општине Србац „ бр. 6/21 )“ понуђачу „ НЛБ БАНКА  

А.Д. Бања Лука. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан  је  у   општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 103/21 

и проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

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

Правилником о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац „    бр. 3/15). 

 

II За укупно кредитно задужење у износу од 

340.000,00 КМ укупан трошак кредита без  главнице 

износи  14.619,96 КМ  и то  13.599,96 КМ за укупан 

износ камате  (камата 4,00  %) + 1.020,00 КМ (0,30 %) 

за  трошкове обраде захтјева. 

 

Уговор,  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 15.06.2021. године 

по приједлогу Одјељења за финансије  донио Одлуку 

о покретању поступка јавне набавке услуга 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда ) – « 

Банкарских услуга одобравања краткорочног 

кредитног задужења општине Србац, у складу са 

Одлуком Скупштине општине Србац бр. 01-022-

115/21 од 01.06.2021. године о краткредитном 

задужењу општине Србац („Службени гласник 

општине Србац „ бр. 6/21 )«. 

 

Сагласност Министарства финансија Републике 

Српске бр. 06.04/400-592-1/21 од 09.06.2021. године 

је саставни дио Приједлога за покретање поступка 

јавне набавке. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-31-3-26/21  за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 17.06.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

(редни број:43). 

Процјењена вриједност набавке износи 15.100,00 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ , и то трошкови 

обраде захтјева 1.100,00 КМ + максимални износ 

камате 14.000,00 КМ ( услуге ослобођене од плаћања 

ПДВ-а , у складу са чланом 25. Закона о порезу на 

додану вриједност ) . 
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Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

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

а по Конкурентском захтјеву за достављање понуда 

бр. 02-404-103-1/21 од 17.06.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 01.07.2020. године до 9,00 часова ) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-170/21 од 

30.06.2021 . године )   дана 01.07.2021. године у 9,05 

часова. 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 8. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је једна понуда и то 

понуда понуђача „ НЛБ БАНКА „ А.Д. Бања Лука. 

 

Комисија je констатoвала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. „ НЛБ БАНКА „ А.Д. Бања Лука  

Понуда бр. 03.01-2-10001/21 достављена дана 

01.07.2021. године, у 8,50 часова  

 

Цијена : укупан износ камате – 13.599,96 КМ (камата 

4,00 % ) + трошкови  обраде захтјева – 1.020,00 КМ 

(0,30 %) , што укупно износи 14.619,96  КМ   

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуде и 

констатовала да у понуди нема  рачунских грешки, 

након чега је приступила анализи техничког дијела 

понуде односно анализи достављене документације 

понуђача „НЛБ БАНКА „ А.Д. Бања Лука те је 

једногласно констатовала да је понудa овог понуђача 

технички задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда понуђача 

„НЛБ БАНКА„ А.Д. Бања Лука технички 

задовољавајућа, да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност набавке Комисија je 

једногласно дала препоруку Начелнику општине да  у 

поступку јавне набавке услуга  – « Банкарских услуга 

одобравања краткорочног кредитног задужења 

општине Србац, у складу са Одлуком Скупштине 

општине Србац бр. 01-022-115/21 од 01.06.2021. 

године о краткредитном задужењу општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац„ бр. 6/21)«, 

прихвати понуду понуђача „НЛБ БАНКА„ А.Д. Бања 

Лука. 

 

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- 103-2/21 

Датум: 07.07.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске 

« бр. 97/16, 36/19, 61/21 ),   члана 12. Правилника о 

поступку директног споразума («Службени гласник 

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

Статута општине Србац ( « Службени гласник 

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

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о испорукама робе -  материјала 

за текуће поправке и одржавање објеката 

општинске управе општине Србац   за период до 

31.12.2021. године,  понуђачу –  „ СИНТ ПРОМЕТ„ 

производно, прометно и експорт-импорт д.о.о. 

Ситнеши, Србац 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача  „ СИНТ ПРОМЕТ „ 

производно, прометно и експорт-импорт д.о.о. 

Ситнеши, Србац, за  испоруке робе  -  материјала за 

текуће поправке и одржавање објеката општинске 

управе општине Србац   за период до 31.12.2021. 

године,  у  износу од 5.127,932 КМ , у који износ није  

урачунат ПДВ односно у укупном износу од  

5.999,680 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- 106/21  

и проведен је у складу са Законом о  јавним 

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

Правилником о поступку директног споразума 

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

8/16).  

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 
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интернетској страници  општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
 

Поступак јавне набавке  робе „Набавка материјала за 

текуће поправке и одржавање објеката општинске 

управе општине Србац   за период до 31.12.2021. 

године „ , покренут је  Одлуком Начелника општине 

бр. 02-404-106/21 од 16.06.2021. године а на 

приједлог Одјељења за општу управу општинске 

управе општине  Србац. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године  

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

(редни број: 34 ). 

Процјењена вриједност набавке: 5.128,20 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметне 

робе,  општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначне  понуде за испоруке  предметне робе  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-106-1/21 

од 30.06.2021. године ) од Привредног друштва „ 

СИНТ ПРОМЕТ „ д.о.о. Ситнеши, Србац и од 

Самосталног предузетника „ КУЋИЦА „ грађевински 

материјали с.п. Драган Бабић, Србац. 

 

До крајњег рока за пријем понуда (07.07.2021. године 

до 9,00 часова) на адресу општине Србац достављена 

је једна понуда и то понуда понуђача „СИНТ 

ПРОМЕТ„ производно, прометно и експорт-импорт 

д.о.о. Ситнеши, Србац. 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одјељења за 

општу управу као организационе јединице 

надлежне/задужене  за предметну набавку,  утврђено 

је да достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. „ СИНТ ПРОМЕТ „ производно, прометно и 

експорт-импорт д.о.о. Ситнеши, Србац ( понуда  бр. 

3/21 достављена дана 06.07.2021. године у 8,15 

часова)  

 

Цијена: 5.127,932 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 5.999,680 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-106-1/21 од 

30.06.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа. 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Обзиром да је достављена понуда понуђача  „ СИНТ 

ПРОМЕТ „ производно, прометно и експорт-импорт 

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

једина понуда достављена у предметном поступку и 

да вриједност исте не прелази износ процјењене 

вриједности набавке,  настојећи обезбједити  

адекватну размјену вриједности за новац, све у 

складу са одредбама Правилника о поступку 

директног споразума ( « Службени гласник општине 

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

Oдјељења за општу управу о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора , одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-106-2/21 

Датум: 08.07.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

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

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

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

36/19, 61/21), члана 35. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац 

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

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

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

општине Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању  геодетских услуга 

за потребе општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021. године „ понуђачу Агенцији 

за геодетске послове „ ГЕО-ЦЕНТАР „ Јанковић 

Васкрсија с.п. Србац 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању  геодетских 

услуга за потребе општинске управе општине     

Србац за период до 31.12.2021. године „ понуђачу 

Агенцији за геодетске послове „ ГЕО-ЦЕНТАР „     

Јанковић Васкрсија с.п. Србац. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је у   општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 85/21 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 Уговор вриједности  13.660,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ односно укупно 15.982,20  КМ      

у који износ је урачунат ПДВ а чији су  елементи  

утврђени током вођења  предметног поступка јавне 

набавке, закључиће се у роковима утврђеним 

Законом о јавним набавкама . 
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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 18.05.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелтности   донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке услуга 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда са 

кориштењем е-аукције) – „Геодетске услуге за 

потребе општинске управе општине Србац за период 

до 31.12.2021. године „. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-29-3-25/21  за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 14.06.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе општине Србац. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

( редни број:66 ).ЈРЈН: 71355000-1  - геодетске услуге 

 

Процјењена вриједност набавке износи 13.675,21 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

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

а по Тендерској документацији - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-85-1/21 од 

14.06.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 28.06.2021. године до 9,00 часова ) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-150/21 од 

18.06.2021 . године )   дана 28.04.2020. године у 9,05 

часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 16. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су четири понуде  и  

то : 

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

грађевинарсво ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСВО „ 

ИГ „ д.о.о. Бања Лука 

 

Понуда  бр. 1975/21 достављена дана 25.06.2021. 

године, у 11,10   часова  

 

Цијена : 13.674,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 15.998,58 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

2. Агенција за геодетске послове „ ГЕО-ЦЕНТАР „ 

Јанковић Васкрсија с.п. Србац 

 

Понуда  бр. 3/21 достављена дана 25.06.2021. године, 

у 12,50 часова  

Цијена : 13.660,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 15.982,20 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

3. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

геодетске послове и инжењеринг „ БРОД-ПРЕМЈЕР „ 

Брод 

 

Понуда  бр. 173/21 достављена дана 28.06.2021. 

године, у 8,15 часова  

 

Цијена : 13.670,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 15.993,90 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

4. Друштво са ограниченом одговорношћу „ ЦЕНТАР 

ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ„ Бања Лука 

 

Понуда бр. 868-6/21 достављена дана 

28.06.2021.2021. године, у 8,30 часова  

 

Цијена : 13.600,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  15.912,00 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 

документације те је једногласно констатовала да  су 

понуде Друштва са ограниченом одговорношћу за 

грађевинарсво ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСВО 

„ИГ„ д.о.о. Бања Лука и Агенције за геодетске 

послове „ ГЕО-ЦЕНТАР „ Јанковић Васкрсија с.п. 

Србац припремљене у свему у складу са тендерском 

документацијом – Конкурентским захтјевом бр. 02-

404-85-1/21 од 14.06.2021. године и садрже сву 

документацију тражену тендерском документацијом 

односно да су исте технички задовољавајуће. 
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Комисија је такође констатовала да понуде Друштва 

са ограниченом одговорношћу за геодетске послове и 

инжењеринг „ БРОД-ПРЕМЈЕР „ Брод и Друштва са 

ограниченом одговорношћу „ ЦЕНТАР ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ„ Бања Лука 

нису потпуне односно нису припремљене у складу са 

условима из тендерске документације ( узимајући у 

обзир да је поступак јавне набавке строго формалан 

поступак ) 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: 

 

- у понуди Друштва са ограниченом одговорношћу за 

геодетске послове и инжењеринг „ БРОД-ПРЕМЈЕР „ 

Брод достављени нацрт уговора не садржи елементе 

из понуде овог понуђача на за то предвиђеним 

мјестима односно у члану 5. Нацрта уговора није 

унесена вриједност услуга из понуде овог понуђача 

 

- у понуди Друштва са ограниченом одговорношћу „ 

ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ„ 

Бања Лука сви листови понуде нису парафирани како 

је то тражено тачком 4.8. тендерске документације 

односно парафиран је само дио нацрта уговора гдје 

стоје потписи уговорних страна али не и сви листови 

нацрта уговора 

 

Комисија је с обзиром на утврђени критериј додјеле 

уговора:„ Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде“   утврдила следећу ранг листу понуђача:   

 

1. Агенција за геодетске послове „ ГЕО-ЦЕНТАР „ 

Јанковић Васкрсија с.п. Србац (13.660,00  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ )  

 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

грађевинарсво ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСВО „ 

ИГ „ д.о.о. Бања Лука  (13.674,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ )  

 

 „ Е-аукција „  је одржана дана 07.07.2021. године са 

временом трајања  од 14,00-14,10 часова.  

 

Након увида у Извјештај о току и завршетку „е-

аукције „Комисија је на другом састанку одржаном 

дана 12.07.2021. године једногласно констатовала да 

није било подношења нових понуда те су  након 

завршетка „ е-аукције „ понуђене цијене за обављање 

предметних услуга остале исте. 

 

У складу са  критеријем  додјеле уговора:„  Најнижa 

цијенa технички задовољавајуће понуде“ и у складу 

са ранг листом утврђеном од стране Агенције за јавне 

набавке  Комисија утврђује ранг листу понуђача на 

следећи начин: 

 

1. Агенција за геодетске послове „ ГЕО-ЦЕНТАР „ 

Јанковић Васкрсија с.п. Србац  (13.660,00  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ )  

 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

грађевинарсво ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСВО „ 

ИГ „ д.о.о. Бања Лука(13.674,00  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ )  

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Агенција за 

геодетске послове „ГЕО-ЦЕНТАР„ Јанковић 

Васкрсија с.п. Србац, технички задовољавајућа, да је 

након завршене „ е-аукције „ најповољнија понуда 

достављена у предметном поступку јавне набавке  ( 

узимајући у обзир критериј за додјелу Уговора ) и да 

вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да  у поступку јавне набавке 

услуга– „ Геодетске услуге за потребе општинске 

управе општине Србац за период до 31.12.2021. 

године „прихвати понуду Агенције за геодетске 

послове „ ГЕО-ЦЕНТАР „ Јанковић Васкрсија с.п. 

Србац, односно да донесе Одлуку о додјели Уговора о 

обављању предметних услуга  вриједности од  

13.660,00  КМ, у који износ није урачунат ПДВ 

односно у укупном износу од 15.982,20  КМ у који 

износ је урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 5 ( пет ) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке.Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три. 

 

Број: 02 – 404- 85-2/20 

Датум: 13.07.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 69. став 2. тачка a) Закона о јавним 

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

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

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

36/19, 61/21), члана 34. став 2. алинеја 1) Правилника 

о јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

Србац („Службени гласник општине Србац „ бр. 

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

(«Службени гласник општине Србaц« број: 5/17,8/17) 

у поступку јавне набавке робе– « Набавка заштитне 

ватрогасне опреме за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице Србац (ватрогасно-спасилачке 

интервенцијске  чизме, заштитне ватрогасно-
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спасилачке  рукавице, ватрогасне свјетиљке за шљем 

- ватрогасне ручне батерије) «,  Начелник општине 

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о поништавању поступка јавне набавке   

 

Члан 1. 

 

ПОНИШТАВА СЕ поступак јавне набавке  робе– 

«Набавка заштитне ватрогасне опреме за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице Србац 

(ватрогасно-спасилачке интервенцијске чизме, 

заштитне ватрогасно-спасилачке рукавице, 

ватрогасне свјетиљке за шљем - ватрогасне ручне 

батерије) « ( Конкурентски захтјев за достављање 

понуда ) , покренут Одлуком Начелника општине бр. 

02-404-118/21 од 30.06.2021. године, јер није 

достављена ниједна понуда у одређеном крајњем 

року. 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернет страници општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

Начелник општине Србац је дана 30.06.2021. године 

по приједлогу Територијалне ватрогасне јединице 

Србац  донио Одлуку  бр. 02-404-118/21 о покретању 

поступка јавне набавке робе ( Конкурентског захтјева 

за достављање понуда) «Набавка заштитне 

ватрогасне опреме за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице Србац ( ватрогасно-спасилачке 

интервенцијске  чизме, заштитне ватрогасно-

спасилачке  рукавице, ватрогасне свјетиљке за шљем 

- ватрогасне ручне батерије) «. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-1-34-3-27/21  за 

предметне робе  објављено је на Порталу јавних 

набавки и на интернетској страници општинске 

управе дана 01.07.2021. године. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021.  године 

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

( редни број:89). 

 

Процјењена вриједност набавке износи 6.500,00 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

Србац ( „ Службени гласник општине Србац „ бр. 

3/15) а по Конкурентском захтјеву за достављање 

понуда бр. 02-404-118-1/21 од 01.07.2021. године. 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 14. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда ( 13.07.2021. 

године до 9,00 часова) на адресу уговорног органа 

није  достављена нити једна понуда,  те је након 

пријема Извјештаја Комисије за јавне набавке  

одлучено као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-118-2/21 

Датум: 13.07.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

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

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

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

36/19, 61/21), члана 35. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац 

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

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

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

општине Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга  „  

Одржавањa и санације  јавне расвјете на подручју 

општине Србац за период до 31.12.2021.године,  

понуђачу - Производно услужно-прометном 

друштву 

„ Д-ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању услуга  

„Одржавањa и санације  јавне расвјете на подручју   

општине Србац за период до 31.12.2021.године „,  

понуђачу - Производно услужно-прометном     

друштву  „ Д-ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац.   

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је  у   општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 119/21  

и проведен је у  складу са Законом о јавним 

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

Правилником о  јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац („Службени гласник 

општине Србац „   бр. 3/15). 

 

II Уговор укупне вриједности  19.938,37 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 . 
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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 02.07.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности  донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке услуга  

(Конкурентског захтјева за достављање понуда): 

„Одржавање  и санација јавне расвјете на подручју 

општине Србац за период до 31.12.2021.године „ . 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-35-3-28/21  за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 02.07.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе. 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021.  године 

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

( редни број:65 ). 

 

Укупно процјењена вриједност набаваке (без ПДВ-а) 

износи 17.094,00  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 - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-119-1/21 од 

02.07.2021. године. 

 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 14.07.2021. године до 9,00 часова ) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-182/21 од 

09.07.2021 . године)   дана 14.07.2021. године са 

почетком у 9,05 часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 10. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда  и то 

понуда Производно услужно-прометног друштва „ Д-

ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац . 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Производно услужно-прометно друштво „ Д-

ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац  

 

Понуда достављена дана 13.07.2021. године, у 13,00 

часова  

 

Цијена : 17.041,35 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 19.938,37 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 Производно 

услужно-прометног друштва „ Д-ИНВЕСТ „ д.о.о. 

Србац садржи сву документацију тражену 

Конкурентским захтјевом за достављање понуда бр. 

02-404-119-1/21 од 02.07.2021. године односно да је 

иста технички задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Производно услужно-прометног друштва „ Д-

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

је једина понуда достављена у предметном поступку 

јавне набавке  и да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност набавке Комисија је 

једногласно дала препоруку Начелнику општине да  у 

поступку јавне набавке услуга  „  Одржавањa  и 

санације јавне расвјете на подручју општине Србац за 

период до 31.12.2020.године „ прихвати понуду 

Производно услужно-прометног друштва „ Д-

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

додјели Уговора о обављању  предметних услуга 

укупне вриједности од 19.938,37 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- 119-2/21 

Датум: 16.07.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске 

« бр. 97/16, 36/19, 61/21 ),   члана 12. Правилника о 

поступку директног споразума («Службени гласник 

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

(услуга платног промета ) за потребе општинске 

управе општине Србац за  период  до 31.12.2021. 

године,  понуђачу – „ НЛБ БАНКА „ А.Д.  Бања 

Лука 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - „НЛБ БАНКА„ 

А.Д.  Бања Лука за  обављање банкарских услуга 

(услуга платног промета) за потребе општинске 

управе општине Србац за  период  до 31.12.2021. 

године,  у  укупном износу од  1.919,00 КМ. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извршилац 

услуга, протоколисан је у  општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 127/21  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  „Oбављање 

банкарских услуга ( услуга платног промета ) за 

потребе општинске управе општине Србац за  период  

до 31.12.2021. године „   , покренут је  Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-127/21 од 07.07.2021. 

године а на приједлог Одјељења за финансије. 

 

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:42 ). 

 

Процјењена вриједност набавке: 3.000,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Обзиром да општина Србац услуге платног промета 

обавља са двије банке које имају пословнице у Српцу 

и то „ НЛБ банка „ А.Д. Бања Лука и „ SBERBANK „ 

А.Д. Бања Лука, општина Србац као уговорни орган у 

овом поступку јавне набавке затражила је коначну  

понуду за обављање  предметних услуга од „ НЛБ 

БАНКА „ А.Д.  Бања Лука  ( Захтјевом за достављање 

понуда бр. 02-404-127-1/21 од 07.07.2021. године )  . 

До крајњег рока за пријем понуда ( 14.07.2021. године 

до 10,00 часова ) на адресу општине Србац 

достављена је понуда „ НЛБ БАНКА „ А.Д.  Бања 

Лука. 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одјељења за 

финансије  као  организационе јединице 

надлежне/задужене  за предметну набавку,  утврђено 

је да достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. „ НЛБ БАНКА „ А.Д.  Бања Лука ( понуда  бр. 

03.01-2-10841/2021 достављена дана 14.07.2021. 

године у 9,50 часова)  

 

Цијена: 1.943,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ  

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-127-1/21 од 

07.07.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа.      

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-127-1/21 од 

07.07.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа.  

 

Приликом рачунске контроле понуде утврђена је 

рачунска грешка те је у складу са чланом 17. 

Упутства за припрему модела тендерске 

документације и понуда („Службени гласник БиХ „ 

бр.90/14, 20/15) извршена  исправка рачунске грешке 

и то: 

 

-укупна цијена понуде  , узимајући у обзир производ 

количине ставке и јединичних цијена ставке из 

понуде ( које се не могу исправљати)  износи 1.919,00 

КМ а не 1.943,00 КМ како стоји у понуди  

 

Након што је дана 14.07. 2021. године у 14,23 часова 

на адресу општинске управе достављена  сагласност 

понуђача „ НЛБ БАНКА „ А.Д.  Бања Лука  бр. 03.01-

2-10970/21 на исправљене рачунске грешке 

констатовано је да укупна понуђена цијена 

предметних услуга износи 1.919,00 КМ. 

 

Обзиром да је достављена понуда понуђача  „ НЛБ 

БАНКА „ А.Д.  Бања Лука технички задовољавајућа 

и да не прелази износ процјењене вриједности 

набавке,  настојећи обезбједити  адекватну размјену 

вриједности за новац, све у складу са одредбама 

Правилника о поступку директног споразума 

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

а након пријема Извјештаја Одјељења за финансије  о 

анализи понуде са препоруком за закључивање 

Уговора , одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-127-2/21 

Датум: 16.07. 2021. године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 59.  Закона о пољопривредном 
земљишту ("Службени гласник Републике Српске" 

број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 89/19), члана 10. 

Правилника о поступку давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 

47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) и члана 63. и 91. Статута 

општине Србац (" Службени гласник општине 

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

доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за идентификацију 

земљишта за припрему Јавног позива  за закуп 

пољопривредног земљишта  у својини  Републике 

Српске на подручју општине Србац 

 

I   Именује се Комисије за идентификацију земљишта 

за припрему Јавног позива  за закуп пољопривредног 

земљишта  у својини  Републике Српске на подручју 

општине Србац, у следећем саставу: 

 

1. Милан Берић, предсједник Комисије, 

2. Васкрсија Јанковић, члан и 

3. Слађана Звиздало-Сувајац, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

- да изврши идентификацију дијела обрадивог 

земљишта које у претходном периоду није понуђено 

пољопривредним произвођачима за закуп путем 

Јавног позива за закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на подручју општине 

Србац. 

- сходно досадашњим активностима општине Србац 

по питању уређења катастарског стања 

пољопривредног земљишта са чињеничним стањем 

на терену потребно је извршити идентификацију 

обрадивих парцела у катастарским општинама: К.О. 

Срђевићи, К.О. Лепеница, К.О. Ситнеши и К.О. 

Брезовљани. 

- након завршене идентификације поменутих парцела 

комисија је дужна доставити начелнику општине 

информацију са прегледним скицама уређених 

парцела који ће служити као приједлог за покретање 

поступка додјеле пољопривредног земљишта у закуп 

III  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном  гласнику  општине Србац. 

Број : 02-111-66-1/21 

Датум: 17.03.2021. 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  „ Изградња објекта дјечијег 

вртића  у општини Србац  – фаза I. „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Изградња објекта дјечијег 

вртића  у општини Србац  – фаза I. „ 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 

Начелника општине бр. 02-404-71/21 од 

29.04.2021. године а за које је Обавјештење о 

набавци бр. 987-1-3-18-3-15/21 објављено дана 

29.04.2021. године на Порталу јавних набавки, у 

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

службеној интернет страници општинске управе 

општине Србац и Исправка за Обавјештење о 

набавци бр. 987-1-3-18-8-18/21 објављена дана 

15.05.2021. године на Порталу јавних набавки, у 

„ Службеном гласнику БиХ те на интернет 

страници општинске управе, изврши: 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 27.05.2021. године са почетком у 8,05 

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  
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- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном   поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и 

повјерљивости , те непостојању сукоба интереса у 

складу са чланом 7. став 4. Правилника о    

успостављању и раду Комисије за набавке  

(«Службени гласник БиХ» број: 103/14 ) 

 

IV    Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V   Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова  Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад 

Комисије и одређује конкретна  задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII  Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију    и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући         

Комисије. Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном   гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02- 111-124/21 

Датум: 25.05. 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 робе  „ Набавке огревног дрвета 

(тврди лишћар I и II класе) за потребе општине 

Србац за грејну сезону 2021/2022. године„ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке робе  „Набавке огревног дрвета (тврди 

лишћар I и II класе) за потребе општине Србац за 

грејну сезону 2021/2022. године„ 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- 

Конкурентском захтјеву за достављање 

понуда,  покренутом Одлуком Начелника 

општине бр. 02-404-78/21 од 10.05.2021. 

године а за које је Обавјештење о набавци 

бр. 987-7-1-24-3-21/21 објављено на Порталу 

јавних набавки и на службеној страници 

општинске управе општине Србац дана 

26.05.2021. године , изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 09.06.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед, оцјену и упоређивање достављених 

понуда  

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјер-

љивости, те непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке («Службени гласник БиХ» број: 

103/14) 

 

IV Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  
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VI  Председавајући Комисије координира рад Коми-

сије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

 

VII Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије.  

Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-111-146/21 

Датум: 08.06. 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  „Превоза и резања огревног 

дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 

2021/2022. године„ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга  „Превоза и резања огревног 

дрвета за потребе oпштинске управе општине Србац 

за грејну сезону 2021/2022. године„ 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- 

Конкурентском захтјеву за достављање 

понуда,  покренутом Одлуком Начелника 

општине бр. 02-404-79/21 од 10.05.2021. 

године а за које је Обавјештење о набавци 

бр. 987-7-2-27-3-23/21 објављено на Порталу 

јавних набавки и на службеној страници 

општинске управе општине Србац дана 

02.06.2021. године , изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 15.06.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед, оцјену и упоређивање достављених 

понуда  

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном  поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјер-

љивости, те непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке («Службени гласник БиХ» број: 

103/14 ) 

 

IV Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад Ко-

мисије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII  Секретар Комисије врши административне 

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: 02-111-148/21 

Датум: 14.06. 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 ), члана 63. и 91. Статута општине Србац 

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

8/17 ), Начелник општине Србац  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за попис штете од 

елементарних непогода на пољопривредним 

усјевима на подручју општине Србац 

 

I  Именује се Комисија за попис штета насталих од 

елементарних непогода на пољопривредним усјевима 

на подручју општине Србац за 2021. годину, у 

саставу: 

 

1. Слађана Звиздало-Сувајац, предсједник 

Комисије, 

2. Милан Берић, члан, 

3. Нинко Гужвић, члан. 

 

II Задатак Комисије: да обиђе пољопривредне 

произвођаче на подручју општине Србац, сними и 

евидентира стање на оштећеним пољопривредним 

усјевима и о томе сачини извјештај. Комисија за 

процјену штете од елементарних непогода ће изаћи 

на терен на основу приспјелих захтјева за процјену 

штете. 

 

III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном  гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-111-154/21 

Датум: 21.06.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
 

138 

 

На основу члана 2., 4. И 5. Правилника о праћењу 

реализације оквирних споразума, уговора и фактура 

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

9/16), а везано за реализацију Уговора о обавању 

услуга „Израда званичне интернет странице општине 

Србац са главним доменом и интернет странице 

Инвест ин са субдоменом“ закљученог са ВВ 

Company друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, трговину и услуге Брчко дистрикт БиХ, 

Брчко од 11.06.2021.године, замјеник начелника 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању лица за праћење реализације 

Уговора о обављању услуга „Израда званичне 

интернет странице општине Србац са главним 

доменом и интернет странице Инвест ин са 

субдоменом 

 

1. Борислав Лакић, самостални стручни 

сарадник у Служби начелника општине 

Општинске управе општине Србац, именује 

се за праћење реализације Уговора о 

обављању услуга „Израда званичне интернет 

странице општине Србац са главним 

доменом и интернет странице Инвест ин са 

субдоменом, број 02-404-102/21 од 

11.06.2021.године, закљученог између 

Општине Србац, коју заступа Начелник 

општине Млађан Драгосављевић и ВВ 

Company, којег заступа директор Бојан Илић. 

2. Задатак именованог је да прати реализацију 

Споразума из тачке 1. Рјешења, у складу са 

чланом 2., 9., 11., 13., 14. И 15. Правилника 

као и да благовремено уноси потребне 

податке у Обрасце праћења споразума, који 

су прилог Правилника, да обрађене и 

потписане обрасце и другу документацију 

доставља надлежним одјељењима и 

Начелнику општине. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

Број: 02-111-155/21 

Датум: 22.06.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 2., 4. И 5. Правилника о праћењу 

реализације оквирних споразума, уговора и фактура 

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

9/16), а везано за реализацију Уговора о обавању 

фотографских услуга за потребе ажурирања 

информативног паноа – огласне табле на локацији 

Центар Србац за период до 31.12.2021.године, 

закљученог са ФОРА доо Србац, Србац од 

15.06.2021.године, замјеник начелника доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању лица за праћење реализације 

Уговора о обављању фотографских услуга за 

потребе ажурирања информативног паноа – 

огласне табле на локацији Центар Србац за 

период до 31.12.2021.године 

 

1. Дејан Јовичић, самостални стручни сарадник у 

Служби начелника општине Општинске управе 

општине Србац, именује се за праћење реализације 

Уговора о обављању фотографских услуга за потребе 

ажурирања информативног паноа – огласне табле на 

локацији Центар Србац за период до 



15.07.2021.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 7                                100 

 

 

 

31.12.2021.године број 02-022-128/21 од 

15.06.2021.године, закљученог између Општине 

Србац коју заступа Начелник општине Млађан 

Драгосављевић и Фора доо Србац, којег заступа 

директор Радослав Кусић.  

 

2. Задатак именованог је да прати реализацију 

Споразума из тачке 1. Рјешења, у складу са чланом 2., 

9., 11., 13., 14. И 15. Правилника као и да 

благовремено уноси потребне податке у Обрасце 

праћења споразума, који су прилог Правилника, да 

обрађене и потписане обрасце и другу документацију 

доставља надлежним одјељењима и Начелнику 

општине. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 02-111-156/21 

Датум: 22.06.2021. године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

реализације оквирних споразума уговора и фактура 

(«Службени гласник општине Србац», број: 6/09 и 

9/16), а у вези реализације Уговора о обављању 

услуга “Изнајмљивања мрежних мултифункционал-

них уређаја за штамапње и одржавања 

принтер/скенер/факс уређаја, са инсталирањем 

софтвера за мониторинг“ за потребе општинске 

управе општине Србац до 31.12.2021.године“,  

доносим  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Борислава Лакића,  за праћење 

реализације Уговора о обављању услуга 

“Изнајмљивања мрежних мултифункционалних 

уређаја за штамапње и одржавања 

принтер/скенер/факс уређаја, са инсталирањем 

софтвера за мониторинг“ за потребе општинске 

управе општине Србац до 31.12.2021.године“. 

 

1. Борислав Лакић,  именује се за лице 

одговорно за праћење реализације Уговора о 

обављању услуга “Изнајмљивања мрежних 

мултифункционалних уређаја за штамапње и 

одржавања принтер/скенер/факс уређаја, са 

инсталирањем софтвера за мониторинг“ за потребе 

општинске управе општине Србац до 

31.12.2021.године“. 

 

2. Задатак именованог  је да прати  

реализацију уговора у складу са чланом 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 Пра-вилника, 

да обрађене и потписане обрасце и другу 

документацију благовремено доставља Одјељењу за 

општу управу, Одсјеку за скупштинске послове и 

самосталном стручном сараднику за јавне набавке, 

ради објаве истих на интернет страници општинске 

управе, а по потреби и другим надлежним 

одјељењима (Одјељење за финансије) и Начелнику 

општине. 

 

Број: 02-111-171/21 

Датум: 29.06.2021.године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

реализације оквирних споразума уговора и фактура 

(«Службени гласник општине Србац», број: 6/09 и 

9/16), а у вези реализације Уговора о извођењу радова 

„Набаваке и уградње клупица за прозоре у згради 

општинске управе општине Србац са демонтажом 

постојећих“,  доносим  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Кошутић Далибора,  за праћење 

реализације Уговора о извођењу радова 

„Набаваке и уградње клупица за прозоре у згради 

општинске управе општине Србац са демонтажом 

постојећих“. 

 

 

1. Кошутић Далибор,  именује  се за лице 

одговорно за праћење реализације Уговора о 

извођењу радова „Набаваке и уградње клупица за 

прозоре у згради општинске управе општине Србац 

са демонтажом постојећих“. 

 

2. Задатак именованог  је да прати  

реализацију уговора у складу са чланом 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 Одјељењу за 

општу управу, Одсјеку за скупштинске послове и 

самосталном стручном сараднику за јавне набавке, 

ради објаве истих на интернет страници општинске 

управе, а по потреби и другим надлежним 

одјељењима (Одјељење за финансије) и Начелнику 

општине. 

 

Број: 02-111-172/21 

Датум: 29.06.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

реализације оквирних споразума уговора и фактура 

(«Службени гласник општине Србац», број: 6/09 и 

9/16), а у вези реализације Уговора о обављању 

услуга „Редовног одржавања – сервисирања 

аутомобила општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021.године““,  доносим  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Бојана Бабића,  за праћење 

реализације Уговора о обављању услуга 

„Редовног одржавања – сервисирања аутомобила 

општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021.године“. 

 

1. Бојан Бабић,  именује  се за лице одговорно за 

праћење реализације Уговора о обављању услуга 

„Редовног одржавања – сервисирања аутомобила 

општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021.године“. 

2. Задатак именованог  је да прати  реализацију 

уговора у складу са чланом 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 Одјељењу за општу управу, 

Одсјеку за скупштинске послове и самосталном 

стручном сараднику за јавне набавке, ради објаве 

истих на интернет страници општинске управе, а по 

потреби и другим надлежним одјељењима (Одјељење 

за финансије) и Начелнику општине. 

 

Број: 02-111-173/21 

Датум: 29.06.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

реализације оквирних споразума уговора и фактура 

(«Службени гласник општине Србац», број: 6/09 и 

9/16), а у вези реализације Уговора о извођењу радова 

„Уређење канцеларијског простора у згради 

општинске управе општине Србац“,  доносим  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Кошутић Далибора,  за праћење 

реализације Уговора о извођењу радова „Уређење 

канцеларијског простора у згради општинске 

управе општине Србац“. 

 

1. Кошутић Далибор,  именује  се за лице одговорно 

за праћење реализације Уговора о извођењу радова 

„Уређење канцеларијског простора у згради 

општинске управе општине Србац“. 

 

2. Задатак именованог  је да прати  реализацију 

уговора у складу са чланом 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 Одјељењу за општу управу, 

Одсјеку за скупштинске послове и самосталном 

стручном сараднику за јавне набавке, ради објаве 

истих на интернет страници општинске управе, а по 

потреби и другим надлежним одјељењима (Одјељење 

за финансије) и Начелнику општине. 

 

Број: 02-111-174/21 

Датум: 29.06.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

реализације оквирних споразума уговора и фактура 

(«Службени гласник општине Србац», број: 6/09 и 

9/16), а у вези реализације Уговора о испорукама 

ситног инвентара за потребе општинске управе 

општине Србац за период до 31.12.2021.године ,  

доносим  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Вранић Вељка,  за праћење 

реализације Уговора о испорукама ситног 

инвентара за потребе општинске управе општине 

Србац за период до 31.12.2021.године. 

 

1. Вељко Вранић,  именује  се за лице одговорно за 

праћење реализације Уговора о испорукама ситног 

инвентара за потребе општинске управе општине 

Србац за период до 31.12.2021.године. 

 

2. Задатак именованог  је да прати  реализацију 

уговора у складу са чланом 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 Одјељењу за општу управу, 

Одсјеку за скупштинске послове и самосталном 

стручном сараднику за јавне набавке, ради објаве 

истих на интернет страници општинске управе, а по 

потреби и другим надлежним одјељењима (Одјељење 

за финансије) и Начелнику општине. 

 

Број: 02-111-175/21 

Датум: 29.06.2021.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  „ Банкарских услуга 

одобравања краткорочног кредитног задужења 

општине Србац „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга  „Банкарских услуга одобравања 

краткорочног кредитног задужења општине Србац, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Србац бр. 

01-022-115/21 од 01.06.2021. године о  краткорочном 

кредитном задужењу општине Србац („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 6/21)„ у  следећем  

саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Сњежана Поповић,  члан Комисије 

3. Златко Звиздало, члан Комисије. 

4. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Конкурентском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 

02-404-103/21 од 15.06.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-31-3-26/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на 

службеној страници општинске управе Србац 

дана 17.06.2021. године , изврши: 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 01.07.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда  ( прије и након е-аукције ) 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда ( прије и након е-аукције ) 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном  поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и 

повјерљивости , те непостојању сукоба интереса у 

складу са чланом 7. став 4. Правилника о 

успостављању и раду Комисије за набавке  

(«Службени гласник БиХ» број:  103/14 ) 

 

IV  Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V  Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад 

Комисије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII  Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије. 

Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном  гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-111-170/21 

Датум: 30.06.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
 

146 

 
На основу члана 4. и 5. Правилника о праћењу 

реализације оквирних споразума уговора и фактура 

(«Службени гласник општине Србац», број: 6/09 и 

9/16), а у вези реализације Уговора о набавци робе – 

артикала за потребе текућег одржавања – хигијену 

просторија зграда општинске управе општине Србац 

за период до 31.12.2021.године,  доносим  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Вранић Вељка,  за праћење 

реализације Уговора о набавци робе – артикала за 

потребе текућег одржавања – хигијену просторија 

зграда општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021.године. 

 

1. Вељко Вранић,  именује  се за лице 

одговорно за праћење реализације Уговора о набавци 
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робе – артикала за потребе текућег одржавања – 

хигијену просторија зграда општинске управе 

општине Србац за период до 31.12.2021.године. 

 

2. Задатак именованог  је да прати  

реализацију уговора у складу са чланом 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 Одјељењу за 

општу управу, Одсјеку за скупштинске послове и 

самосталном стручном сараднику за јавне набавке, 

ради објаве истих на интернет страници општинске 

управе, а по потреби и другим надлежним 

одјељењима (Одјељење за финансије) и Начелнику 

општине. 

 

Број: 02-111-176/21 

Датум: 30.06.2021.године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

реализације оквирних споразума уговора и фактура 

(«Службени гласник општине Србац», број: 6/09 и 

9/16), а у вези реализације Уговора о испорукама 

канцеларијског материјала за потребе општинске 

управе општине Србац за период до 

31.12.2021.године,  доносим  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Вранић Вељка,  за праћење 

реализације Уговора о испорукама 

канцеларијског материјала за потребе општинске 

управе општине Србац за период до 

31.12.2021.године 

 

1. Вељко Вранић,  именује  се за лице одговорно за 

праћење реализације Уговора о испорукама 

канцеларијског материјала за потребе општинске 

управе општине Србац за период до 

31.12.2021.године. 

 

2. Задатак именованог  је да прати  реализацију 

уговора у складу са чланом 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 Одјељењу за општу управу, 

Одсјеку за скупштинске послове и самосталном 

стручном сараднику за јавне набавке, ради објаве 

истих на интернет страници општинске управе, а по 

потреби и другим надлежним одјељењима (Одјељење 

за финансије) и Начелнику општине. 

 

Број: 02-111-177/21 

Датум: 30.06.2021.године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 61/21) и члана 63.и 91.Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању лица одговорног за финансијско 

управљање и контролу 

 

I 

 

За лице одговорно за финансијско управљање и 

контролу именујем Зорицу Поповић, начелника 

Одјељења за финансије у Општинској управи 

општине Србац 

 

II 

Лице одговорно за финансијско управљање и 

контролу оперативно спроводи активности 

координације у вези са успостављањем и развојем 

финансијског управљања и контроле у општини 

Србац, утврђених Упутством о начину и поступку 

успостављања и спровођења система финансијског 

управљања и контроле („Службени гласник 

Републике Српске“, број 99/17) и Правилником о 

садржају извјештаја и начину извјештавања о 

систему финансијског управљања и контроле 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 112/17) 

и то: 

 

- припрема и потписује годишњи и полугодишњи 

извјештај, стара се о комплетности прилога и 

благовременом достављању Цнтралној јединици 

за хармонизацију финансијског управљања и 

контроле и интерне ревизије Министарства 

финансија Републике Српске, којој се годишњи 

и полугодишњи извјештај доставља и у 

електронској форми, путем електронске поште 

на адресу Централне јединице; 

- координира са надлежним организационим 

јединицама општинске управе општине Србац и 

стара се о припреми извјештаја о спровођењу 

планираних активности на успостављању и 

развоју система финансијског управљања и 

контрола; 
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- у координацији са надлежним организационим 

јединицама израђује и потписује План рада за 

успостављање и развој система финансијског 

управљања и контрола за 2021.годину и исти 

благовремено доставља Централној јединици; 

- прати и стара се о развоју система финансијског 

управљања и контрола, благовремено извјештава 

о извршењу планираних активности у утврђеним 

роковима од организационих јединица ради 

праћења извршења Плана рада и процјене 

система (мониторинга) и обезбјеђивања 

транспарентности података објављивањем 

кључних докумената на интернет страници 

општине;  

- задужен је за комуникацију са Централном 

јединицом за хармонизацију Министарства 

финансија Републике Српске; 

- обавља и друге послове везане за успостављање 

и развој система финансијског управљања и 

контроле у складу са прописима. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-111-178/21 

Датум: 06.07.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

реализације оквирних споразума уговора и фактура 

(«Службени гласник општине Србац», број: 6/09 и 

9/16), а у вези реализације Уговора о обављању 

послова „Одржавања и сервисирања рачунарске 

опреме за потребе Општинске управе општине Србац 

за период до 31.12.2021.године“  доносим  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Лакић Борислава,  за праћење 

реализације Уговора о обављању послова 

„Одржавања и сервисирања рачунарске опреме за 

потребе Општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021.године“ 

 

1. Борислав Лакић,  именује  се за лице одговорно 

за праћење реализације Уговора о обављању послова 

„Одржавања и сервисирања рачунарске опреме за 

потребе Општинске управе општине Србац за период 

до 31.12.2021.године“. 

2. Задатак именованог  је да прати  реализацију 

уговора у складу са чланом 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 Одјељењу за општу управу, 

Одсјеку за скупштинске послове и самосталном 

стручном сараднику за јавне набавке, ради објаве 

истих на интернет страници општинске управе, а по 

потреби и другим надлежним одјељењима (Одјељење 

за финансије) и Начелнику општине. 

 

Број: 02-111-179/21 

Датум: 06.07.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
 
150 

 

На основу члана 4. и 5. Правилника о праћењу 

реализације оквирних споразума уговора и фактура 

(«Службени гласник општине Србац», број: 6/09 и 

9/16), а у вези реализације Уговора о обављању 

услуга „Одржавања спомен обиљежја на подручју 

општине Србац за период до 31.12.2021.године“,  

доносим  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Боривоја Врсајковића,  за праћење 

реализације Уговора о обављању услуга 

„Одржавања спомен обиљежја на подручју 

општине Србац за период до 31.12.2021.године“ 

 

1. Врсајковић Боривоја,  именује  се за лице 

одговорно за праћење реализације Уговора о 

обављању услуга „Одржавања спомен обиљежја на 

подручју општине Србац за период до 

31.12.2021.године“. 

2. Задатак именованог  је да прати  реализацију 

уговора у складу са чланом 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 Одјељењу за општу управу, 

Одсјеку за скупштинске послове и самосталном 

стручном сараднику за јавне набавке, ради објаве 

истих на интернет страници општинске управе, а по 

потреби и другим надлежним одјељењима (Одјељење 

за финансије) и Начелнику општине. 

 

Број: 02-111-180/21 

Датум: 06.07.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске 

« бр. 97/16, 36/19, 61/21 ) , члана 3. Правилника о 
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успостављању и раду Комисије за набавке  

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац ( „ Службени гласник општине 

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

Србац  ( « Службени гласник општине Србац « бр. 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке робе  „ Набавка заштитне 

ватрогасне опреме за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице Србац „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке робе  „Набавка заштитне ватрогасне 

опреме за потребе Територијалне ватрогасне јединице 

Србац (ватрогасно-спасилачке интервенцијске  чизме, 

заштитне ватрогасно-спасилачке рукавице, ватрога-

сне свјетиљке за шљем - ватрогасне ручне батерије)  „ 

у  следећем  саставу: 

 

1.  Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Радован Латинчић,  члан 

3. Сњежана Поповић, члан. 

4. Татјана Поповић Кнежевић, секретар Комисије, 

без права гласа 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Конкурентском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 

02-404-118/21 од 30.06.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-1-34-3-27/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на 

службеној страници општинске управе општине 

Србац дана 01.07.2021. године , изврши: 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 13.07.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда ( прије и након е-аукције ) 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда ( прије и након е-аукције ) 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном   поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и 

повјерљивости , те непостојању сукоба интереса у 

складу са чланом 7. став 4. Правилника о      

успостављању и раду Комисије за набавке  

(«Службени гласник БиХ» број: 103/14 ) 

 

IV  Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V  Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова  Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад 

Комисије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII  Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију   и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије. 

Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном   гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-111-181/21 

Датум: 09.07. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске 

« бр. 97/16, 36/19, 61/21 ) , члана 3. Правилника о 

успостављању и раду Комисије за набавке  

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац ( „ Службени гласник општине 

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

Србац  ( « Службени гласник општине Србац « бр. 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга  „Одржавање и санација 

јавне расвјете на подручју општине Србац за 

период до 31.12.2021. године „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга  „Одржавање и санација  јавне 

расвјете на подручју општине Србац за период до 

31.12.2021. године „ у  следећем  саставу: 

 

1.    Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Милован Поповић,  члан 
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3. Сњежана Поповић, члан. 

4. Татјана Поповић Кнежевић, секретар Комисије, 

без права гласа 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Конкурентском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 02-404-

119/21 од 02.07.2021. године а за које је Обавјештење 

о набавци бр. 987-7-2-35-3-28/21 објављено на 

Порталу јавних набавки и на службеној страници 

општинске управе општине Србац дана 02.07.2021. 

године , изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 14.07.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда ( прије и након е-аукције ) 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда ( прије и након е-аукције ) 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном  поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и 

повјерљивости , те непостојању сукоба интереса у 

складу са чланом 7. став 4. Правилника о     

успостављању и раду Комисије за набавке  

(«Службени гласник БиХ» број: 103/14) 

 

IV  Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V  Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова  Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад 

Комисије и одређује конкретна  задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију   и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије. 

Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном   гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-111-182/21 

Датум: 09.07. 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 

(,,Службени 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 

стампања 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 4. и 5. Правилника о праћењу 

реализације оквирних споразума и фактура 

(,,Службени гласник општине Србац“ број 6/09 и 
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9/16), а у вези реализације уговора о обављању услуга 

штампања за потребе општинске управе општине 

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

Штампање „Србачких новина“ за период до 

31.12.2021.године „  доносим: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Вељке Вранића за праћење 

реализације Уговора о обављању услуга 

штампања за потребе општинске управе општине 

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

Штампање „Србачких новина“ за период до 

31.12.2021.године   

 

1.Вељко Вранић, именује се за лице одговорно за 

праћење реализације уговора о обављању услуга 

штампања за потребе општинске управе општине 

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

Штампање „Србачких новина“ за период до 

31.12.2021.године  “ 

 

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: 02-111-157/21 

Датум: 16.06.2021.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 

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

9/16), а у вези реализације 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 „  доносим: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Вељке Вранића за праћење 

реализације 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 „   

 

1.Вељко Вранић, именује се за лице одговорно за 

праћење реализације 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 „   

 

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: 02-111-158/21 

Датум: 16.06.2021.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 

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

9/16), а у вези реализације уговора о набавци услуга 

(и робе) „Штампања доставних књига и осталих 

образаца за потребе општинске управе општине 

Србац и испоруке осталог канцеларијског материјала, 

а за период до 31.12.2021.године“ доносим: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Вељке Вранића за праћење 

реализације Уговора о набавци услуга (и робе) 

„Штампања доставних књига и осталих образаца 

за потребе општинске управе општине Србац и 

испоруке осталог канцеларијског материјала, а за 

период до 31.12.2021.године“ 

 

1.Вељко Вранић, именује се за лице одговорно за 

праћење реализације уговора о набавци услуга (и 

робе) „Штампања доставних књига и осталих 

образаца за потребе општинске управе општине 

Србац и испоруке осталог канцеларијског материјала, 

а 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 
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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: 02-111-159/21 

Датум: 16.06.2021.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 

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

9/16), а у вези реализације 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 „  доносим: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Вељке Вранића 

 за праћење реализације 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 „   

 

1.Вељко Вранић, именује се за лице одговорно за 

праћење реализације 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“ 

 

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: 02-111-160/21 

Датум: 16.06.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

______________________________________________ 
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22 

216 ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  О  ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДРАГУТИНУ ИЛИЋУ ИЗ КОРОВА 

22 

217 ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  О  ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
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133 Рјешење о именовању Комисије за идентификацију земљишта за припрему Јавног позива  за закуп 

пољопривредног земљишта  у својини  Републике Српске на подручју општине Србац 

96 

134 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке радова  „ Изградња објекта 

дјечијег вртића  у општини Србац  – фаза I. „ 

96 

135 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке робе  „ Набавке огревног 

дрвета (тврди лишћар I и II класе) за потребе општине Србац за грејну сезону 2021/2022. године„ 

97 

136 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке услуга  „Превоза и резања 

огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2021/2022. године„ 

98 

137 Рјешење о именовању Комисије за попис штете од елементарних непогода на пољопривредним 

усјевима на подручју општине Србац 

99 

138 Рјешење о  именовању лица за праћење реализације Уговора о обављању услуга „Израда званичне 

интернет странице општине Србац са главним доменом и интернет странице Инвест ин са 

субдоменом 

99 

139 Рјешење о именовању лица за праћење реализације Уговора о обављању фотографских услуга за 

потребе ажурирања информативног паноа – огласне табле на локацији Центар Србац за период до 

31.12.2021.године 

99 

140 Рјешење o именовању Борислава Лакића,  за праћење реализације Уговора о обављању услуга 

“Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штамапње и одржавања 

100 
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принтер/скенер/факс уређаја, са инсталирањем софтвера за мониторинг“ за потребе општинске управе 

општине Србац до 31.12.2021.године“. 
141 РЈешење o именовању Кошутић Далибора,  за праћење реализације Уговора о извођењу радова 

„Набаваке и уградње клупица за прозоре у згради општинске управе општине Србац са демонтажом 

постојећих“ 

100 

142 Рјешење o именовању Бојана Бабића,  за праћење реализације Уговора о обављању услуга „Редовног 

одржавања – сервисирања аутомобила општинске управе општине Србац за период до 

31.12.2021.године“ 

101 

143 РЈешење o именовању Кошутић Далибора,  за праћење реализације Уговора о извођењу радова 

„Уређење канцеларијског простора у згради општинске управе општине Србац“ 

101 

144 Рјешење o именовању Вранић Вељка,  за праћење реализације Уговора о испорукама ситног 

инвентара за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021.године. 

101 

145 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке услуга  „ Банкарских 

услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац „ 

102 

146 Рјешење o именовању Вранић Вељка,  за праћење реализације Уговора о набавци робе – артикала за 

потребе текућег одржавања – хигијену просторија зграда општинске управе општине Србац за период 

до 31.12.2021.године 

102 

147 Рјешење o именовању Вранић Вељка,  за праћење реализације Уговора о испорукама канцеларијског 

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

103 

148 Рјешење о именовању лица одговорног за финансијско управљање и контролу 103 

149 Рјешење o именовању Лакић Борислава,  за праћење реализације Уговора о обављању послова 

„Одржавања и сервисирања рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021.године“ 

104 

150 Рјешење o именовању Боривоја Врсајковића,  за праћење реализације Уговора о обављању услуга 

„Одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац за период до 31.12.2021.године“ 

104 

151 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке робе  „ Набавка заштитне 

ватрогасне опреме за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац „ 

105 

152 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке услуга  „Одржавање и 

санација јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године „ 

105 

153 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 

106 

154 Рјешење о именовању Вељке Вранића за праћење реализације Уговора о обављању услуга штампања 

за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021.године Лот бр.3 – Штампање 

„Србачких новина“ за период до 31.12.2021.године   

107 

155 Рјешење о именовању Вељке Вранића за праћење реализације 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 „   

107 

156 Рјешење о именовању Вељке Вранића за праћење реализације Уговора о набавци услуга (и робе) 

„Штампања доставних књига и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац и 

испоруке осталог канцеларијског материјала, а за период до 31.12.2021.године“ 

107 

157 Рјешење о именовању Вељке Вранића  за праћење реализације 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 „   

108 

 

 

 

 


