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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: 94-1/21 од 28.07.2021. 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 29.07.2021. до 

16.08.2021.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 29.07.2021. до 16.08.2021. 

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 зак-

ључка од 29.07.2021. до 16.08.2021.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 29.07.2021. до 16.08.2021. године у 

периоду  од 24,00 до 06,00 часова, драгстори 

могу радити искључиво путем шалтерске 

продаје.  

 
5. Од 29.07.2021. године у периоду од 06:00 до 

03:00 часова наредног дана, а изузетно од тачке 

1. подтачке 1) ове Наредбе дозвољавају се  
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1)такмичарске активности спортских 

организација и спортиста уз присуство публике 

и уз строго поштовање прописаних мјера, 

 

2)организација културних манифестација и 

фестивала на отвореном уз строго придржавање 

мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

 

6. Дозвољене активности из ове Наредбе 

спроводе се уз пуну одговорност организатора за 

строго спровођење мјера прописаних од стране 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 

Српске“. 

 

7. Обавезују се грађани да у затвореном 

простору носе заштиту маску (прекривена уста, 

нос и брада), да се придржавају заштитне мјере 

физичког растојања од два метра како у 

затвореном тако и на отвореном простору те да 

се придржавају упутства ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за боравак у 

затвореном простору, у зависности од 

дјелатности која се обавља. 

 

8. Изузетно од тачке 7. ове Наредбе од обавезе 

ношења заштитне маске су изузета:  

 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

    

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 

развоју,  

 

3) лица која обављају физичку спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских 

објеката. 

 

9. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичкo растојање од два 

метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

јавно 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. 

Српске“. 

 

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“ 
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15. Сви субјекти који врше јавна овлашћења 

дужни су организовати свој рад са грађанима на 

сљедећи начин: 

 

1) на улазу у службене просторије ограничити 

број особа које истовремено могу да уђу и    

бораве у просторијама органа,        

 

2) одржавати растојање у затвореним просто-

рима од најмање два метра уз благовремено 

предузимање мјера дезинфекције и појачане 

хигијене, 

 

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе 

у јединицама локалне самоуправе уз обез-

бјеђење 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 Кому-

нална 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 02-022-141/21 од 15.07.2021. 

године.  

 
20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Србац.“ 

 

Број: 02-022 -160/21 

Датум: 29.07.2021. 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“, број 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“, број 3/15), члана 63. и 91. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 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 „Геодетске 

услуге за потребе општинске управе општине 

Србац за период до 31.12.2021.године“ 
 

I Именује се Комисија за јавне набавке у 

поступку јавне набавке услуга „Геодетске услуге 

за потребе општинске управе општине Србац за 

период до 31.12.2021. године“  у следећем 

саставу: 

 

1. Милорад Лепир, предсједавајући Коми-

сије 

2. Дијана Милашиновић Јовичић, члан 

3. Златко Звиздало, члан 
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4. Татјана Поповић Кнежевић, секректар 

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-

404-85/21 од 18.05.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-29-3-25/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на 

службеној страници општинске управе општине 

Србац дана 14.06.2021. године, изврши: 

 

- Провођење јавног отварања достављених 

понуда (дана 28.06.2021.године у 9,05 

часова) 

- Провођење јавног отварања достављених 

понуда (дана 28.06.2021.године у 9,05 

часова) 

- Преглед, оцјену и упоређивање достав-

љених понуда 

- Сачињавање записника о прегледу и 

оцјени понуда (прије и након е-аукције) 

- Сачињавање извјештаја о поступку јавне 

набавке уз давање препоруке Начелнику 

општине за доношење Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача или Одлуке о 

поништењу/отказивању поступка јавне 

набавке и наведеним разлозима издавања 

таквке 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 по-

четка 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 Предсједавајући 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 захтијева пред-

сједавајући Комисије. 

 

Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Србац. 

 

Број: 02-111-150/21 

Датум: 18.06.2021.године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

__________________________________________ 
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На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 48. став (4) Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени  гласник Републике 

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

општине Србац („Службени гласник опшине 

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

Србац доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе општине Србац ("Службени гласник 

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

10/17, 1/18, 7/18, 5/19, 11/19, 12/19, 1/20, 7/20, 

9/20, 14/20, 17/20 и 3/21) ), у члану 20. - у 
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Табеларном прегледу организационих јединица, 

код систематизованог радног мјеста: 

 

- Савјетник начелника Општине, мијења се 

број извршилаца и умјесто: „2 извршиоца“,  

треба да стоји: „1 извршилац“. 

 

Члан 2. 

 

У Табеларном прегледу организационих једи-

ница, Шифра 04: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕ-

ДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ, врше се следеће измјене: 

 

- брише се радно мјесто систематизовано 

шифром 04.32:Самостални стручни сарадник за 

развој и економске послове, 

 

- мијења се назив радног мјеста шифра: 04.35  и 

гласи: „Самостални стручни сарадник за узгој и 

селекцију“, 

 

- мијења се назив радног мјеста шифра: 04.36 и 

гласи: ,,Самостални стручни сарадник за 

ратарство и водопривреду“, 

 

- мијења се назив радног мјеста шифра: 04.37 и 

гласи: „Самостални стручни сарадник за 

воћарство-координатор за послове пољоприв-

реде“. 

 

-  мијења се укупан број извршилаца те умјесто 

броја „9“ треба да стоји број „8“. 

 

Члан 3. 

 

У Табеларном прегледу организационих једи-

ница, Шифра 06: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАН-

СИЈЕ, врше се следеће измјене: 

 

-мијења се назив радног мјеста шифра: 06.51 и 

гласи Самостални стручни сарадник за главну 

књигу трезора 

Члан 4. 

 

У Табеларном прегледу организационих једи-

ница у члану 20. последња табела мијења се и 

гласи: 

 

УКУПАН БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА ПРЕМА БРОЈУ У 

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

ГЛАСИ: 

 

ШИФРЕ 

01-08 

СВЕУКУПНО 

ИЗВРШИЛАЦА У 

ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ 

(3+1+9+27+8+9+7+11=75), 

СА 15 ИЗВРШИЛАЦА У 

ТВЈ) 

90 

                                                                                   

Члан 5. 

У члану 21. – врше се следеће измјене и допуне 

по радним мјестима које гласе: 

 

 

РАДНО МЈЕСТО: Савјетник начелника 

Општине          ...............................                      1                           

                                                                                                   

Врста и степен стручне спреме, стручно 
знање:  

 

 „четворогодишњи студиј, економски факултет 

или први циклус студија - дипломирани 

економиста са најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент“ 

                                 

Остали дио текста за радно мјесто савјетник 

начелника општине остаје непромијењен. 

 

 

РАДНО МЈЕСТО: 04.33: Самостални 

стручни сарадник за развој и међународну 

сарадњу 

 

Врста и степен стручне спреме, стручно 

зnање: 

 
 „ послије ријечи „технолошки“ ставља се 

запета и додају ријечи „правни, економски, 

пољопривредни или шумарски“ 

 

Остали дио текста за радно мјесто под шифром 

04.33 остаје непромјењен. 

 

 

РАДНО МЈЕСТО: 04.35: Самостални 

стручни сарадник за узгој и селекцију 

 

Опис послова: 

 

- алинеја прва „Координира послове из 

области пољопривреде, шумарства, 

водопривреде, ловства, рибарства и 

ветеринарске дјелатности“ – брише се 
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Досадашње алинеје 2-21 постају алинеје 1-20. 

 

Остали дио текста за радно мјесто 04.35 остаје 

непромјењен.  

 

 

РАДНО МЈЕСТО: 04.36: Самостални стручни 

сарадник за ратарство и    водопривреду  

 

Опис послова: 

 

-у првој и другој алинеји умјесто ријечи 

„пољопривреде“ треба да стоји ријеч 

„ратарства“, 

 

-у шеснаестој алинеји умјесто ријечи 

„пољопривредна“ треба да стоји ријеч 

„ратарска“, 

 
Остали дио текста за радно мјесто под шифром 

04.36 остаје непромјењен. 

 

 

РАДНО МЈЕСТО: 04.37: Самостални стручни 

сарадник за воћарство- координатор за 

послове пољопривреде 

 

Опис послова: 

 
Додају се  алинеје један и два које гласе: 

 

 „-Координира послове из области 

пољопривреде, шумарства, водопривреде, 

ловства, рибарства и ветеринарске дјелатности, 

- Врши управне послове из области закупа 

пољопривредног земљишта, праћење уговора о  

закупу и концесијама пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске и 

општине Србац“, 

 

Досадашње алинеје 1-18 постају алинеје 3-20. 

 

Остали дио текста за радно мјесто под шифром 

04.37 остаје непромјењен. 

 

 

РАДНО МЈЕСТО: 05.42: Самостални стручни 

сарадник за послове заштите животне 

средине 

 

Врста и степен стручне спреме, стручно 

зnање: 

 
- умјесто ријечи „правни“ треба да стоје ријечи 

„природно-математички“, а умјесто ријечи 

„правник“ треба да стоји ријеч „еколог“ 

 

Радно искуство у траженом степену 

образовања: 

 
-умјесто ријечи „двије (2)“ треба да стоји ријеч 

„једна (1)“. 

 

Звање: 

 
-умјесто ријечи „ другог“ треба да стоји ријеч 

„трећег“. 

 

Остали дио текста за радно мјесто под шифром 

05.42. остаје непромјењен. 

 

 

РАДНО МЈЕСТО: 06.51: Самостални стручни 

сарадник за главну књигу трезора 

 

Опис послова: 

 
додају се алинеје један, два и три које гласе: 

 

„-прати реализацију појединачних оквирних 

споразума и уговора о јавним набавкама за које 

је задужен, припрема и обрађује образац о 

основним елементима уговора које прати и 

исти доставља Самосталном стручном 

сараднику за јавне набавке ради објаве истих на 

интернет страници општинске управе, 

 

-учествује на семинарима и савјетовањима из 

области финансија, 

 

-сачињана извјештаје о стању података у 

главној књизи трезора“ 

 

Досадашње алинеје 1-10  постају алинеје 4-13. 

 

Врста и степен стручне спреме, стручно 

знање: 

 

 „ четверогодишњи студиј, економски факултет 

или први циклус студија-дипломирани 

економиста са најмање 240 ЕЦТС бодова или 

еквивалент“ 

 

Категорија радног мјеста: 
 „Пета“ 
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Звање: 

 

 „Самостални стручни сарадник првог звања“ 

 

Сложеност послова: 
 

 „Прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе рада, 

поступци или стручне технике“ 

 

Самосталност у раду: 

 

 „Самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи непосредног 

руководиоца у рјешавању сложених стручних 

питања“ 

 

Остали дио текста радно мјесто 06.51 остаје 

непромјењен. 

 

 

Члан 6. 

Ове Измјене и допуне правилника ступају на 

снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине Србац.  

 

Број: 02-022-158/21 

Датум: 22.07.2021. године 

      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

__________________________________________ 
 

161 
 

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 материјала за текуће одржавање 

објеката 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 материјала за 

текуће одржавање објеката 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 материјала за текуће одржавање 

објеката 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: 02-111-202/21 

Датум: 23.07.2021.године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

__________________________________________ 

 

162 

 

На основу члана 238, 239. став 1. и  240. став 4. 

Закона о раду („Службени гласник Републике 

Српске“, број 1/16 и 66/18), члана 13. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

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

61/21), Посебног Колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/17, 86/18 и 21/20), 

Синдикална организација Општинске управе 

Општине Србац - с једне стране и Начелник 

општине Србац – с друге стране, дана 

22.07.2021. године, закључили су 

 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 
Члан 1. 

 

У Колективнoм уговору за запослене у 

Општинској управи општине Србац („Службени 
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гласник општине Србац“, број 7/20, 8/20, 9/20, 

15/20 и 18/20), врше се следеће измјене и 

допуне:  

а) у члану 7. тачка 3) трећа платна група, 

подтачка 3. стручни сарадник седме категорије 

другог звања бришу се  послови  под алинејама 

два, три, четири и пет:  

 

„- стручни сарадник за пријем и обраду захтјева 

и овјеру потписа, преписа и рукописа; 

 

  - стручни сарадник-матичар у теренским 

мјесним канцеларијама; 

 

  - стручни сарадник ликвидатор; 

 

  - стручни сарадник за буџет;“, 

 

б) у члану 7. тачка 3) трећа платна група, 

подтачка 6. стручни сарадник седме категорије 

првог звања бришу се послови под алинејом два 

и три: 

 

„- стручни сарадник за главну књигу трезора; 

 

  - стручни сарадник за послове благајне и 

обрачун плата;“, а додају се нове алинеје два, 

три, четири и пет које гласе: 

 

„- стручни сарадник за пријем и обраду захтјева 

и овјеру потписа, преписа и рукописа; 

 

  - стручни сарадник-матичар у теренским 

мјесним канцеларијама; 

 

  - стручни сарадник ликвидатор; 

 

  - стручни сарадник за буџет;“, 

 

в) у члану 7.тачка 6) шеста платна група, 

подтачка 2 самостални стручни сарадник, 

службеник пете категорије другог звања бришу 

се послови под алинејом првом: 

„самостални стручни сарадник за послове 

заштите животне средине“, а досадашње алинеје 

2-3 постају алинеје 1-2, 

 

г) у члану 7. тачка 3) трећа платна група додаје 

се подтачка 8. која гласи: 

„- стручни сарадник за послове благајне и 

обрачун плата .................................................7,20“ 

 

д) у члану 7.тачка 6) шеста платна група, 

подтачка 1.самостални стручни сарадник, 

службеник пете категорије трећег звања, додаје 

се алинеја трећа која гласи: 

„- самостални стручни сарадник за послове 

животне средине“ 

 

ђ) у члану 7. тачка 6) шеста платна група, 

подтачка 3. самостални стручни сарадник, 

службеник пете категорије првог звања мијења 

се и гласи: 

„самостални стручни сарадник, службеник пете 

категорије првог звања...........................10,90 

  

 - самостални стручни сарадник за правне 

послове у Служби начелника општине; 

 

  - самостални стручни сарадник за 

информисање и односе са јавношћу; 

 

  - самостални стручни сарадник за рачунарску 

мрежу-систем администратор (намјештеник); 

 

  - самостални стручни сарадник за послове у 

области занатско-предузетничке дјелатности; 

 

  - самостални стручни сарадник за развој и 

међународну сарадњу; 

  - самостални стручни сарадник за развој и 

подстицање развоја пољопривреде; 

  

 - самостални стручни сарадник за студијско 

аналитичке послове из области образовања, 

науке, културе, здравства, спорта и омладине; 

  

 - самостални стручни сарадник за ратарство и 

водопривреду; 

  

 - самостални стручни сарадник за узгој и 

селекцију; 

  

 - самостални стручни сарадник за главну књигу 

трезора; 

  

 - самостални стручни сарадник за послове 

грађења, урбанизма и индустријске зоне; 

 

  - самостални стручни сарадник за јавне набавке 

у Служби начелника општине.....................12,60; 

  

 - самостални стручни сарадник за послове 

Скупштине општине.....................................12,60; 
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  - самостални стручни сарадник за послове 

саобраћаја и јавне инфраструктуре.............12,60; 

 

  - старјешина ТВЈ (намјештеник)................13,15; 

  

 - самостални стручни сарадник-координатор за 

послове просторног планирања, документацију и 

индустријске  зоне.........................................13,15; 

 

  - самостални стручни сарадник–координатор за 

послове из области стамбено-комуналне 

дјелатности.....................................................13,15; 

 

  - самостални стручни сарадник за воћарство-

координатор за послове пољопривреде....13,15; 

 

  - самостални стручни сарадник за стамбено-

комуналне послове, имовинско-правне послове и 

нормативна акта............................................13,15; 

   

- самостални стручни сарадник за послове 

грађења, урбанизма и индустријске зоне-

координатор за послове грађења и 

урбанизма.......................................................13,15;  

  

 - самостални стручни сарадник за праћење 

локалних општинских прихода-координатор на 

пословима наплате општинских 

потраживања...................................................13,15; 

 

  - координатор техничких и помоћних послова 

(намјештеник).................................................13,15; 

 

  - самостални стручни сарадник – шеф 

рачуноводства...............................................14,25;“ 

 

Члан 2. 

 

Измјене и допуне Колективног уговора за 

запослене у Општинској управи општине Србац 

ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац.“ 

 
Број:    4/21                                 Број:    02-022- 159/21 

Датум: 22.07.2021. г..                 Датум: 22.07.2021. г.  
 

Предсједник Синдикалне           Начелник општине 

          организације                        
Боривоје Врсајковић, с.р.        Млађан Драгосављевић,с.р.                                                
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С А Д Р Ж А Ј 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

Број                                Назив  акта                                                          Страна 

 

158 Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване 

новим вирусом корона (COVID-19) 

1 

159 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке 

услуга „Геодетске услуге за потребе општинске управе општине Србац за период 

до 31.12.2021.године“ 

3 

160 ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

4 

161 Рјешење o именовању Вранић Вељка,  за праћење реализације Уговора о 

набавци материјала за текуће одржавање објеката општинске управе општине 

Србац за период до 31.12.2021.године 

7 

162 ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

7 

 


