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На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. и 90. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број: 5/17 и 8/17) и члана 150. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 28.09. 

2021. године, донијела је  

 

ПРОГРАМ  

КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА 

ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

I УВОД 

 

Програмом кориштења средстава за подстицај 

запошљавања на подручју општине Србац за 2021. 

годину (у даљем тексту „Програм“) уређују се: извор 

финансирања, приоритети, циљ, начин расподјеле 

средстава, корисници средстава, носиоци и начин 

имплементације Програма.  

 

II ПОЗАДИНА ПРОГРАМА 

 

Кад је ријеч о незапосленим лицима, судећи према 

подацима Завода за запошљавање Републике Српске, 

у општини Србац на посао чека 978 лица. Од тог 

броја највише има квалификованих и радника са 

средњом стручном спремом, њих 578, затим 

неквалификованих радника 245, те 81 радник са 

високом стручном спремом. Од укупног броја 

незапослених 46 % је жена и 54 % мушкараца. 

Највећи број пријављених лица који се воде у 

евиденцији Завода за запошљавање Републике 

Српске (филијала Србац) је старости од 45 до 60 

година.  

 

 

 
Број незапослених лица на подручју општине Србац по годинама 

 

Број оних који траже посао из године у годину варира 

и зависи од мноштва економских и социјалних 

параметара. Устаљене константе нема, међутим, 

последњих неколико година примјетан је значајан 

пад броја незапослених лица. Иако се број 

запослених лица повећава сваке године, ова разлика у 

броју незапослених лица на крају година, не може се 

приписати искључиво запошљавању, већ и смањењу 

броја регистрованих лица на евиденцији Завода за 

запошљавање Републике Српске који су се на 

евиденцији водили само због остваривања других 

права, а не као активни тражиоци запослења, а који 

исто сада могу остварити преко Фонда за здравствену 

заштиту Републике Српске. Осим тога, присутан је и 

одлив радно-способног становништва у друге 

општине, односно, државе из окружења ради 

обезбјеђења већих животних стандарда. 
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III ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

 

За финансирање мјера подстицаја запошљавања 

предвиђен je износ од 30.000,00 KM из Буџета 

општине Србац за 2021. годину. Предвиђена средства 

ће бити реализована кроз овај Програм, што ће за 

посљедицу имати смањење броја незапослених лица. 

 

IV ПРИОРИТЕТ И ЦИЉ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА, НАЧИН РАСПОДЈЕЛЕ СРЕД-

СТАВА 

 

Основни приоритет овог Програма, који има за циљ 

запошљавање лица је: 

   Подршка запошљавању у привреди путем 

суфинансирања уплаћених пореза и 

доприноса за нoво запошљавање радника у 

2020. години. 

Програмом се пружа финансијска подршка 

привредним субјектима ради одржавања постојећег 

нивоа запослености и креирања нових радних мјеста. 

 

Програм обухвата запослена лица без обзира да ли су 

била пријављена на евиденцију Завода за 

запошљавање Републике Српске, а засновали су 

радни однос у периоду од 01.01.2020. године до 

31.12.2020. године. 

 

V КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Средства Програма ће се додијељивати привредним 

субјектима (правна лица и предузетници) који морају 

испуњавати сљедеће опште услове:  

 

 да има сједиште на подручју општине 

Србац 

 да је код послодавца дошло до повећања 

укупног броја запослених у периоду 

01.01.2020. године до 31.12.2020. године у 

односу на 31.12.2019. године 

 да је послодавац у 2021. години задржао 

минимално исти број радника који је имао 

са 31.12.2020. године 

 да нема доспјелих неизмирених пореских 

обавеза и обавеза пo основу доприноса и 

неисплаћених нето плата и других 

примања 

 да према кориснику није покренут ни 

отворен стечајни ни ликвидациони 

поступак и  

 да поштује прописе из области радних 

односа, запошљавања и заштите на раду. 

 

VI  НОСИОЦИ И НАЧИН ИМПЛЕМЕН-

ТАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

Носиоци имплементације Програма су Начелник 

општине, Одјељење за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности општине Србац и Агенција зa 

развој малих и средњих предузећа општине Србац 

(АПИС). Услови које морају да испуњавају физичка и 

правна лица (подносиоци захтјева) за остваривање 

права на новчане подстицаје, поступци за њихово 

остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних 

подстицаја, обавезе које мора да испуни корисник 

након примања новчаних подстицаја, као и потребна 

документација и обрасци регулисаће се документом 

„Правилник о критеријумима, поступку и начину 

остваривања новчаних подстицаја за запошљавање на 

подручју општине Србац за 2021. годину“, који 

доноси Начелник општине.  

 

Аплицирање за кориштење средстава из овог 

Програма врши се на основу Јавног позива који ће се 

расписати једном у току године. Начин и динамика 

кориштења средстава и друга међусобна права и 

обавезе утврђују се уговором који ће се закључити 

између општине Србац као даваоца средстава и 

корисника средстава. Средства ће се одобравати до 

износа који је у складу са Буџетом општине Србац за 

2021. годину, односно до износа од 30.0000,00 KM. 

 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Након реализације програма носиоци имплементације 

ће Скупштини општине доставити Информацију о 

реализацији Програма.  

 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-171/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17),  члана 44. и 48. Правилника о 

одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева 

и путних објеката („Службени гласник Републике 

Српске“, број 6/15), члана 17. став 1. и члана 59. став 

2. Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији 

одржавању и заштити локалних путева, улица у 

насељу и путних објеката на њима ("Службени 

гласник општине Србац",број: 2/18), а у складу са 

чланом 150. Пословника о раду скупштине општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

7/17 и 4/18), Скупштина општине Србац, на сједници 

одржаној дана 28.09.2021. године, донијела je 
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ПРОГРАМ 

 ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА И 

ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

HA ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА ЗИМУ 

2021/2022. ГОДИНЕ 

 

I  Улице 

 

Укупна дужина уличне мреже Српца  21 825 m 

- Чишћење снијега и леда разгртачем са  

   коловоза          18 nč  

- Посипање залеђеног коловоза посипним 

материјалом                         9 nč  

- Чишћење снијега и леда са тротоара              6 nč 

- Посипање залеђених тротоара посипним 

материјалом                                                         3 nč 

 

II  Локални путеви 

 

Укупна дужина локалне путне мреже општине Србац 

                                    83 000 m 

- Чишћење снијега и леда разгртачем са коловоза  

                                   27,50 nč  

- Посипање залеђеног коловоза посипним 

материјалом                     19,40 nč -                      

 

Вријеме рада се односи на један радни циклус тј. по 

једном проласку и означено је по норма часу једног 

циклуса (nč). 

 

ПРИЛОГ: Списак улица и локалних путева.  

 

За потребе зимског одржавања неопходно je да 

вршилац услуге обезбиједи 100 тона посипног 

материјала, као и да примјени важећи Правилник о 

одржавању,  рехабилитацији и заштити јавних путева 

и путних објеката и овај Програм. 

 
Број: 01-022-172/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

СПИСАК УЛИЦА ОБУХВАЋЕНИХ ЗИМСКИМ 

ОДРЖАВАЊЕМ 

 

Редни 

број  

Назив улице Дужине (m) 

1.  Данка Митрова у центру, 

са краком ка општини 

400+100  

2.  Здравка Челара  600 

3.  Љубовијска  2 320 

4.  Врбаска  300 

5.  Савска  600 

6.   27. Јула  390 

7.  Данка Митрова – све 

бочне улице од Врбаске 

ка Повеличу, а које 

немају назив  

130+170 

8.  Трг Србачке лаке бригаде  160 

9.  Првомајска  125 

10.  Петра Кочића  120 

11.  Српских Бораца са Тргом 

бораца  

280 

12.  Мотајичког одреда  1330 

13.  Bace Пелагића  1120 

14.  Сарајевска  2350 

15.  29. Новембра  530 

16.  Омладинска  600 

17.  Видовданска  500 

18.  Моме Видовића  600 

19.  Веселина Маслеше  675 

20.  Змај Јовина  700 

21.  Београдска  450 

22.  Пекарска  670 

23.  Светосавска  350 

24.  Бранка Ћопића 380 

25.  Инађолска  1380 

26.  Војводе Мишића  400 

27.  Мотајичка  450 

28.  Посавска  320 

29.  Трњачани  1050 

30.  Златиборска  840 

31.  Николе Тесле  100 

32.  8. Марта 150 

33.  Десанке Максимовић 380 

34.  Индустријска 150 

35.  Михајла Пупина 80 

36.  Рибарска 110 

37.  Занатска 240 

38.  Грабовачка 50 

39.  Партизанска 390 
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40.  Учитељска 90 

41.  Слободе 230 

42.  Вука Караџића 1330 

43.  Бранка Радичевића 250 

44.  Иве Андрића 200 

45.  Макванска 200 

46.  Николе Пашића 100 

47.  Павла Савића 90 

48.  Ново Насеље 185 

49.  Пијачна 50 

50.  12. Беба 120 

51.  Липа 170 

52.  Цаганска 250 

53.  Алексе Шантића 1400 

54.  Ракоштачка 920 

55.  Бунарска 680 

56.  Ружа 320 

УКУПНО  28.625,00 m 

СПИСАК ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

ОБУХВАЋЕНИХ ЗИМСКИМ ОДРЖАВАЊЕМ 

Р.Б. Назив Дужине (m) 

1.  Црнаја - Шешковци 9700 

2.  Разбој - Кукуље 8 700 

3.  Кукуље - Карајзовци 2 400 

4.  Гламочани - Бајинци  5 900 

5.  Разбој - Бардача  6 300 

6.  Ситнеши – Горњи 

Срђевићи  

13 000 

7.  Повелич - Жупски Разбој  17 300 

8.  Гламочани - Дуго Поље  5 500 

9.  Дуго Поље - Доњи Кладари  3 500 

10.  Мали Разбој - Горњи 

Кладари  

3 200 

11.  Пријебљези - Ножичко  3 800 

12.  Ћукали - Илићани  2000 

13.  Ситнеши-Смајинци-

Дворине 

1700 

14.  Други локални и 

некатегорисани путеви у 

складу са средствима 

предвиђеним буџетом  

 

УКУПНО  83.000,00 m 
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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 

43. став 12. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 79/15 и 63/20) и члана 37. став 2. тачка 2. и 

члана 90. Статута општине Србац („Службени 

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

складу са чланом 149. Пословника о раду Скупштине 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.09.2021. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о давању сагласности Јавној установи Дјечији 

вртић „Наша радост“ Србац за упис већег броја 

дјеце у радној 2021/2022. години 

 

Члан 1. 

 

Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ Србац, 

даје се сагласност на Одлуку о упису већег броја 

дјеце у васпитне групе до 20 % од Законом утврђене 

норме, а на основу члана 43. став 12. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj: 79/15 и 63/20). 

 

 Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-173/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

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

и 8/17) и члана 149. Пословника о раду Скупштине 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

на сједници одржаној дана 28.09.2021. године 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању општине Србац Локалној акционој 

групи „САВУС“ 
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Члан 1. 

Овом Одлуком Општина Србац приступа Удружењу 

„Локална акциона група – САВУС“. 

 

Члан 2. 

Сва права и обавезе Општине Србац прописане су 

статутом и другима актима Удружења Локалне 

акционе групе „САВУС“.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.   

 

Број: 01-013-148/21 

Датум: 28.09.2021. 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. став 10. Закона о стварним правима („Службени 

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

60/15, 107/19 и 1/21), 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 28.09.2021. године, 

донијела је 

 

ПРАВИЛНИК 

о измјени и допунама Правилника о условима и 

начину отуђења непокретности у својини општине 

Србац у циљу реализације инвестиционих 

пројеката од посебног значаја за локални 

економски развој  

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о условима и начину отуђења 

непокретности у својини општине Србац у циљу 

реализације инвестиционих пројеката од посебног 

значаја за локални економски развој („Службени 

гласник општине Србац“, број 10/17), врши се допуна 

у члану 3. став 1. тако што се тачка на крају текста 

брише и додају се ријечи: 

 

„и инвестициони пројекти који имају за циљ 

стамбено збрињавање младих брачних парова у сврху 

задржавања квалификоване радне снаге и подстицање 

мјера наталитета“. 

Члан 2. 

Иза члана 17. додаје се члан 18. који гласи: 

 

(1)Одребе чланова од 5. до 17. Правилника не 

примјењују се на инвестиционе пројекте који имају за 

циљ стамбено збрињавање младих брачних парова у 

сврху задржавања квалификоване радне снаге и 

подстицање мјера наталитета. 

 

(2)Начин, услови и поступак реализације 

инвестиционог пројекта који имају за циљ стамбено 

збрињавање младих брачних парова у сврху 

задржавања квалификоване радне снаге и подстицање 

мјера наталитета регулисаће се доношењем посебне 

одлуке Скупштине општине“. 

 

Досадашњи члан 18. постаје члан 19. 

 

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-174/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

__________________________________________ 

 

247 

 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

50. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

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

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

Општине Србац („Службени гласник Општине 

Србац“, број 5/17 и 8/17), у вези са чланом 149. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 28.09.2021. године, донијела је     

 

О Д Л У К У 

о доношењу измјене Урбанистичког пројекта 

„Спортска дворана и трговачки центар“ у К.О. 

Србац Мјесто 

 

Члан 1. 

 

Доноси се измјенa Урбанистичког пројекта 

„Спортска дворана и трговачки центар“ у К.О. Србац 

Мјесто. 
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Границе простора који је обухваћен Урбанистичким 

пројектом одређене су у графичком дијелу елабората 

Урбанистичког пројекта. 

 

Члан 2. 

 

Елаборат Урбанистичког пројекта састоји се од 

општог, текстуалног и графичког дијела. 

 

Општа документација: 

1. Рјешење о регистрацији „Добојинвест“ АД Добој, 

2. Лиценца „Добојинвест“ АД Добој за израду 

просторно-планске документације, 

3. Лиценца учесника у изради Плана. 

 

Текстуални дио садржи: 

1.0. Уводни дио и правни основ, 

2.0. Просторна организација, 

3.0. Инфраструктура (нивелациона и регулациона 

рјешења), 

3.1. Саобраћај и нивелација, 

3.2. Електроенергетика и телекомуникације, 

3.3. Хидро и канализациона инфраструктура, 

3.4. Топлификација, 

4.0. Комунална инфраструктура са условима 

прикључења (у мјери довољној да буду основ за 

издавање локацијских услова), 

5.0. Остале јавне површине и простори, 

6.0. Смјернице за остваривање и реализацију 

пројекта. 

 

Графички дио садржи: 

 

1. Постојеће стање и изводи из важеће просторно-

планске документације: 

 

1.1. Геодетски план са висинском представом терена 

и границом обухвата,  Р = 1:750 

1.2. Извод из Урбанистичког плана – намјена 

површина,    Р = 1:2500 

1.3. Инжењерско-геолошка карта,               Р = 1:2500 

1.4. Карта власништва над земљиштем 

 и објектима,    Р = 1:750 

 

2. Планирано рјешење: 

 2.1. План организације простора: намјена површина и 

објеката, размјештај  објеката, хоризонтални и 

вертикални габарити,    Р = 1:750 

 2.2. План парцелације са аналитичко – геодетским 

елементима за пренос   плана на терен,      Р = 1:750 

2.3. План регулационих и грађевинских  

линија,                    Р = 1:750 

2.4. План и идејна рјешења инфраструктуре,   

2.4.1. Идејно рјешење саобраћаја са регулацијом и      

          нивелацијом,     Р = 1:500 

2.4.2. Синтезна карта инфраструктуре         Р = 1:500 

 

Члан 3. 

 

Елаборат измјене урбанистичког пројекта, израђен од 

стране АД „ДОБОЈИНВЕСТ“ Добој, у мјесецу јуну 

2021. године, прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

Урбанистички пројекат се излаже на стални јавни 

увид код општинског органа надлежног за послове 

просторног уређења. 

 

Члан 5. 

 

О провођењу ове Одлуке стараће се одјељење из 

члана 4. ове Одлуке 

 

Члан 6. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 

раније донесени просторно плански документи 

спроведбеног карактера, у дијелу у којем нису у 

сагласности са Урбанистичким пројектом. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац". 

 
Број: 01-022-175/21 

Датум: 28.09.2021. 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), чланa 

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

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 37. 

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

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

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

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

28.09.2021. године, донијела је     

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог плана дијела 

насељеног мјеста Пријебљези 
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Члан 1. 

Приступа се изради Регулационог плана дијела 

насељеног мјеста Пријебљези. 

Члан 2. 

Регулационим планом ће бити обухваћене парцеле 

означене као к.ч.н.бр. 193/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/3, 

201/7, 201/8, 201/10, 201/14, 201/15, 201/16, 201/17, 

202, 203, 204, 206, 207, 208/1, 208/2, 209/1 и 209/2 

К.О. Пријебљези, а које су приказане на карти у 

прилогу ове одлуке. 

Члан 3. 

Период за који се утврђују плански параметри је до 

2031. године. 

Члан 4. 

 

За израду Регулационог плана, дефинишу се сљедеће 

смјернице:  

План израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу, Правилника о начину 

израдe, садржају и формирању докумената 

просторног уређења, Правилника о општим 

правилима урбанистичке регулације и парцелације, 

те другим прописима из посебних области 

релевантних за планирање и уређење простора 

(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом, 

телекомуникације, заштита од природних непогода и 

техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 

природних вриједности, културних добара, 

пољопривредног и шумског земљишта, и других 

елемената животне средине и друго).  

Приликом израде Регулационог плана потребно је 

водити рачуна о јавном интересу и општим и 

посебним циљевима просторног развоја.  

Носилац израде обавезан је обезбиједити 

усаглашеност Регулационог плана у току његове 

израде, са документом просторног уређења ширег 

подручја, као и програмским елементима који му 

буду достављени од стране носиоца припреме.  

Члан 5. 

 

Рок за израду планског документа  је 60 дана од дана 

објављивања Одлуке у „Службеном гласнику 

општине Србац“. 

Члан 6. 

 

Садржај Регулационог плана  начелно је одређен 

чланом 35. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 

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

Правилника о начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења члан 144. до 154. 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 69/13).  

Члан 7. 

Носилац припреме Регулационог плана након 

спроведене процедуре утврђује нацрт Плана и мјесто, 

вријеме и начин његовог излагања на јавни увид.  

Нацрт Регулационог плана биће стављен на јавни 

увид у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 

припреме и носиоца израде.  

О мјесту, времену и начину излагања нацрта 

Регулационог плана на јавни увид, јавност и 

власници непокретности ће бити обавијештени 

огласом објављеним у најмање два средства јавног 

информисања, најмање два пута, с тим да ће прва 

обавјест бити објављена 8 дана прије почетка  јавног 

увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта на 

јавни увид.  

Носилац израде обавезан је да размотри све 

примједбе, приједлоге и мишљења, који су 

достављени током јавног увида и да прије 

утврђивања приједлога Регулационог плана о њима 

заузме свој став, који у писаној форми доставља 

носиоцу припреме и лицима која су доставила своје 

приједлоге, примједбе и мишљења.  

Став носиоца израде Регулационог плана о 

примједбама, приједлозима и мишљењима разматра 

се на јавној расправи.  

Приједлог Регулационог плана утврдиће носилац 

припреме у складу са закључцима утврђеним на 

стручној расправи, одржаној у складу са одредбама 

члана 48. Закона о уређењу простора и грађењу.  

Члан 8. 

Средства потребна за израду Регулационог плана и 

трошкове у поступку његовог доношења 

обезбиједиће подносилац иницијативе. 

 

Члан 9. 
Носилац припреме Регулцаионог плана је Одјељење 

за просторно уређење и стамбено - комуналне 

дјелатности Општинске управе Општине Србац.  

Члан 10. 

Носилац израде Регулационог плана биће правно 

лице који има одговарајућу лиценцу за израду ове 

врсте документа просторног уређења.  
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Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-176/21 

Датум: 28.09.2021. 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 

356. став 2. Закона о стварним правима („Службени 

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

60/15, 107/19 и 1/21), члана 4. став 1. и 2. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СР БиХ“, 

број 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92 и 13/94), 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 

28.09.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 о утврђивању губитка својства добра у општој 

употреби у К.О. Влакница 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се да је својство добра у општој употреби 

изгубила следећа непокретност: 

 

-к.ч.ст.бр. 12/2, Пашњак I, пут, површине 3150 m2, 

добро у општој употреби, јавно добро исказ I, 

уписана у зк.ул.бр. 226, К.О. Влакница“.  

 

Члан 2. 

 

Утврђује се да је Општина Србац носилац права 

својине са дијелом 1/1 на земљишту из претходног 

члана. 

 

Члан 3. 

 

По ступању на снагу ова Одлука ће се по захтјеву 

Општине Србац провести у јавној евиденцији о 

непокретностима и правима на истим уз брисање 

уписа земљишта у земљишнокњижном улошку као 

добра у општој употреби – пут. 

                                                                 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-177/21 

Датум: 28.09.2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

__________________________________________ 
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На основу члана 59. став 2. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 

58/19), члана 12. 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), 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. и 90. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, 5/17 и 8/17) и претходно прибављене 

сагласности Министарства пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Српске, број: 12.03.5-330-

2352/21 од 07.09.2021. године, Скупштина општине 

Србац, на  сједници одржаној дана 28.09.2021. 

године, донијела је: 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ  

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА  

 

I 

Овом Одлуком расписује се Јавни оглас за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Срспке (у даљем тексту: Републике) на 

подручју општине Србац путем прибављања писаних 

понуда.  

 

Пољопривредно земљиште у својини Републике које 

се даје у закуп налази се на подручју општине Србац 

у сљедећим катастарским општинама: Ситнеши 

111,9248 ha, Лепеница Доња 60,9146 ha, Срђевићи 

22,7854 ha и Брезовљани 10,9420 ha, укупне 

површине 206,5668 ha, од чега је цјелокупна 

површина пољопривредног земљишта обрадива.  

 

II 

Пољопривредно земљиште из члана 1. ове Одлуке 

даје се у закуп путем прибављања писаних понуда 
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системом катастарских честица или блок парцела за 

сљедеће намјене: 

 

1. Пољопривредно земљиште за сточарску 

производњу, укупне површине 116,7521 ha, 

2. Пољопривредно земљиште за ратарску 

производњу, укупне површине 77,6677 ha, 

3. Пољопривредно земљиште за воћарску 

производњу, укупне површине 12,1470 ha 

 

III 

Пољопривредно земљиште из тачке 1. ове Одлуке 

даје се у закуп за сточарску производњу на период од 

10 година, ратарску производњу на период од 10 

година и за воћарску производњу на период од 25 

година, уз могућност продужења у складу са Законом 

о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 

58/19). 

 IV 

1.1. Максимална површина пољопривредног 

земљишта која се може дати у закуп привредном 

друштву, предузетнику и физичком лицу за 

обављање сточарскe производње износи до 17,80 ha. 

 

1.2. Максимална површина пољопривредног 

земљишта која се може дати у закуп привредном 

друштву, предузетнику и физичком лицу за 

обављање ратарскe производње износи до 12,91 ha. 

 

1.3. Максимална површина пољопривредног 

земљишта која се може дати у закуп привредном 

друштву, предузетнику и физичком лицу за 

обављање воћарске производње износи до 10,95 ha. 

 

Понуђач не може поднијети понуду на већу 

површину пољопривредног земљишта него што је 

максимално дозвољена у јавном огласу. 

 

V 

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ha) 

пољопривредног земљишта из тачке 1. ове Одлуке 

износи за: I класу 120,00 КМ, II класу 110,00 КМ, III 

класу 100,00 КМ, IV класу 90,00 КМ,  V класу 80,00 

КМ и VI, VII и VIII класу 60,00 КМ. 

 

VI 

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује 

се прије закључења уговора о закупу у новчаном 

износу умањеном за износ уплаћене кауције.  

 

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћује 

се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном 

износу. 

VII 

Право учешћа на овом Јавном огласу имају 

привредна друштва и предузетници који су 

регистровани за обављање пољопривредне 

дјелатности у складу са прописима који регулишу 

ову област и физичка лица која се баве 

пољопривредном производњом, а који испуњавају 

опште услове додјеле у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике прописане чланом 3. 

Правилника о поступку давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике (у 

даљем тексту: Правилник) и посебне услове из Јавног 

огласа.  

VIII 

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике имају привредна 

друштва, предузетници и физичка лица која немају 

закључен уговор о концесији за коришћење 

пољопривредног земљишта у својини Републике.  

Ако за пољопривредно земљиште које се даје у закуп 

није поднесена понуда лица која имају право 

првенства у складу са ст. 1. ове тачке, може се узети у 

разматрање понуда понуђача који има закључен 

уговор о концесији за коришћење пољопривредног 

земљишта у својини Републике. 

IX 

Начелник општине Србац ће расписати Јавни оглас 

на огласној табли општине Србац,  на интернет 

страници општине и путем локалног листа „Србачке 

новине“. 

Јавни оглас остаје отворен 15 (петнаест) дана, 

рачунајући од дана објављивања.  

Јавни оглас мора да садржи све елементе прописане  

тачком 13. Правилника.  

 

X 

Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта 

у својини Републике спроводи Комисија за давање у 

закуп пољопривредног земљишта коју именује 

Начелник општине (у даљем тексту: Комисија). 

 

Начелник општине ће, на основу достављеног 

обавјештења, од стране Комисије, о резултатима 

давања у закуп пољопривредног земљишта, најдаље у 

року од 60 (шездесет) дана oд дана закључивања 

Јавног огласа, донијети коначну листу најповољнијих 

понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта 

у својини Републике у складу  са Правилником. 

 

XI 

Након спроведеног поступка, Скупштина општине 

Србац ће најкасније у року од 60 дана од дана 

добијања претходне сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске донијети Одлуку о избору најповољнијег 

понуђача и додјели пољопривредног земљишта у 

закуп за сваког понуђача појединачно, а на приједлог 
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Начелника општине, на основу које одлуке ће 

Начелник општине Србац закључити уговор о закупу 

са изабраним понуђачима.  

 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-178/21 

Датум: 28.09.2021. године   

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

__________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. и члана 82. став 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

37. и 90. Статута општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број: 5/17 и 8/17), члана 149. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18) и члана 3. Одлуке о установљењу јавних 

признања („Службени гласник општине Србац“, број: 

8/06 и 6/07), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 28.09.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о додјели јавних признања општине Србац за 

2021. годину 

 

Члан 1. 

 

Овом oдлуком додјељују се јавна признања Oпштине 

Србац за 2021. годину, и то: 

 

1. Повеља Општине Србац: 

 

Др Зденки Голић специјалисти пнеумофтизиологу, за 

допринос на медицинском пољу у борби за здравље 

свих грађана општине Србац против пандемије 

корона вируса.  

 

2. Захвалница Општине Србац 

 

1. Недељку Кусићу, за дугогодишљи рад и допринос 

у образовању и култури, 

 

2. Борису Пашалићу, министру пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, за додатни ангажман 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде на подручју општине Србац на 

многобројним значајним пројектима,  

 

3. Драгану Вукобратовићу, за посебан допринос у 

области хуманитарног рада, 

4. „FarStar OGiS medical“ d.o.o. Srbac, за додатни 

напор у борби против пандемије, а допринос у 

развоју локалне привреде,   

 

5. Душку Ђукићу, угледном младом привреднику, за 

постигнуте резултате у привреди, 

 

6. Николи Думонићу, за неизмјеран допринос и 

несебично залагање за добробит Мјесне заједнице 

Бајиници, 

 

7. Удружењу жена Србац, за хуманитарни и културни 

рад, те промоцију општине Србац, 

 

8. Далибору Мајсторовићу, за допринос на развоју 

пољопривреде на подручју општине Србац 

 

9. Стевану Умљеновићу, за допринос на очувању 

непрекидности – 30 година рада и организацији 

Ликовно-еколошке колоније „Бардача-Србац“.  

 

3. Награда Општине младима 

 

1. Николини Бабић, за успјех остварен: на 

такмичењима из математике, физике, српског језика, 

историје и енглеског језика и Медицинском 

факултету, смјер - фармација, у износу од 500,00 КМ, 

 

2. Драгани Вучић, студенту на Филолошком 

факултету, смјер - руски и српски језик и 

књижевност, за објављене научне радове, у износу од 

500,00 КМ. 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-022-179/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 85. став 2. тачка 2. и члана 97. 

Закона о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 94/19), 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) и 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 

28.09.2021. године, донијела је  
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ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о распоређивању средстава за 

реализацију пројекта техничког опремања 

Територијалне ватрогасне јединице Србац за 2021. 

годину  

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о распоређивању средстава за реализацију 

пројекта техничког опремања Територијалне 

ватрогасне јединице Србац за 2021. годину, 

(„Службени гласник општине Србац“, број: 3/21), у 

члану 1. табеларни дио мијења се и гласи: 

 

Редн

и 

број: 

Назив опреме - 

средства 

Процјена средстава 

у КМ (са ПДВ-ом)  

I Техничка опрема и 

средства 

 

1. Ремонт надградње 

навалног 

ватрогасног возила 

„Магирус“ 

7.000,00 КМ 

УКУПНО процијењена 

вриједност (са ПДВ-ом) 

7.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-180/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

18. став 2.  Закона о систему јавних служби 

("Службени гласник Републике Српске", број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 37. став 1. тачка 34. и члана 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

28.09.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Дијане Миланковић дужности 

директора Јавне установе Дјечији вртић "Наша 

радост" Србац 

 

1. Дијана Миланковић из Српца, дипломирани 

васпитач предшколске дјеце са 180 ECTS бодова, 

разрјешава се дужности  директора Јавне установе 

Дјечији вртић "Наша радост" Србац, 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 

 

Дијана Миланковић из Српца, именована је за 

директора Јавне установе Дјечији вртић "Наша 

радост" Србац, Рјешењем Скупштине општине Србац 

("Службени гласник општине Србац", број: 8/17) од 

5.9.2017. године на период од четири године. 

 

Како је истекао период од четири године, Комисија за 

избор и именовања на сједници одржаној дана 

17.9.2021.  године је утврдила приједлог Рјешења о 

разрјешењу дужности директора Јавне установе 

Дјечији вртић "Наша радост" Србац, те се предлаже 

доношење рјешења.  

 

Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-227/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став 1. и 6. Закона о систему јавних служби 

("Службени гласник Републике Српске", број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 37. став 1. тачка 34. и члана 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

28.09.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе Дјечији 

вртић "Наша радост"Србац 
 



28.09.2021.                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 9                               12  

 

 

 

 

1. Разрјешавају се дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе Дјечији вртић "Наша радост" 

Србац:  

 

1. Ирена Кресојевић из Повелича, представник 

оснивача, 

2. Славко Драгосављевићиз Српца, представник 

Савјета родитеља и  

3. Богдана Михољчић из Повелича, представник 

стручног особља предшколске уста-нове, 

због истека времена на којe су именовани. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ирена Кресојевић из Повелича, представник 

оснивача, Славко Драгосављевић из Српца, 

представник Савјета родитеља и Богдана Михољчић  

из Повелича, представник стручног особља 

предшколске установе,  су именовани  5.9.2017. 

године на период од четири године Рјешењем  

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број: 8/17). 

Како је истекао период од четири године, Начелник 

општине, је предложио да се разријеше дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе, а Комисија 

за избор и именовања на сједници одржаној дана 

17.9.2021. године је усвојила приједлог Начелника 

општине о разрјешењу дужности чланова управног 

одбора, те се предлаже доношење рјешења.  

Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у 

диспозитиву.  

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-228/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став 1. и 6. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 37. став 1. тачка 34. и члана 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

28.09.2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Милана Дринића дужности члана 

Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац 
 

1. Милан Дринић, пољопривредни техничар из 

Гламочана, разрјешава се дужности члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за културу и спорт 

Србац, због истека времена на које је именован. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Милан Дринић, пољопривредни техничар из 

Гламочана је именован за члана Управог одбора 

Јавне установе Центар за културу и спорт Србац на 

период од четири године Рјешењем  Скупштине 

општине Србац 5.9.20217. године („Службени 

гласник општине Србац“, број: 8/17). 

 

Како је истекао мандат од четири године Начелник 

општине је предложио  да се разријеши дужности 

члана Управног одбора Јавне установе, a Комисија за 

избор и именовања на сједници одржаној дана 

17.9.2021. године је усвојила приједлог Начелника 

општине о разрјешењу дужности члана управног 

одбора, те се предлаже доношење рјешења.  

 

Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења.  

 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-229/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

__________________________________________ 

 

256 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

18. став 2.  и 3а. Закона о систему јавних служби 

("Службени гласник Републике Српске", број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 37. став 1. тачка 34. и члана 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на сједници одржаној дана 

28.09.2021. године, донијела је  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе Дјечији вртић "Наша радост" Србац 

 

1. Дијана Миланковић, дипломирани васпитач 

предшколске дјеце – 180 ECTS из Српца, именује 

се за вршиоца дужности  директора Јавне установе 

Дјечији вртић "Наша радост" Србац, са 28.09.2021. 

године, на период до 60 дана, до именовања 

директора у поступку јавне конкуренције.  

 

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 

 

Дијана Миланковић из Српца, именована је за 

директора Јавне установе Дјечији вртић "Наша 

радост" Србац, Рјешењем Скупштине општине Србац 

("Службени гласник општине Србац", број: 8/17) од 

5.9.2017. године на период од четири године. 

 

Како је истекао период од четири године, Комисија за 

избор и именовања је на сједници одржаној дана 

17.9.2021.  године утврдила приједлог Рјешења о 

именовању вршиоца дужности  директора Јавне 

установе Дјечији вртић "Наша радост" Србац, на 

период до 60 дана, до именовања директора у 

поступку јавне конкуренције, те се предлаже 

доношење рјешења.  

 

Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-235/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

__________________________________________ 

 

257 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став 1. и 6. Закона о систему јавних служби 

("Службени гласник Републике Српске", број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 37. став 1. тачка 34. и члана 90. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

на сједници одржаној дана 28.09.2021. године, 

донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић 

"Наша радост"Србац 
 

1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе Дјечији вртић "Наша радост" 

Србац:  

 

1. Ирена Кресојевић, 

2. Ангелина Микић и 

3. Богдана Михољчић,   

 

са 28.09.2021. године, на период до 60 дана, до 

именовања чланова управног одбора у поступку јавне 

конкуренције.  

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

О б р а з л о ж е њ е 

Ирена Кресојевић из Повелича, представник 

оснивача, Славко Драгосављевић из Српца, 

представник Савјета родитеља и Богдана Михољчић  

из Повелича, представник стручног особља 

предшколске установе,  су именовани  5.9.2017. 

године на период од четири године Рјешењем  

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број: 8/17). 

 

Како је истекао период од четири године, Начелник 

општине, је предложио да се именују вршиоци 

дужности чланова Управног одбора Јавне установе, 

на период до 60 дана до именовања чланова упрвног 

одбора у поступку јавне конкуренције, а Комисија за 

избор и именовања на сједници одржаној дана 

17.9.2021.  године је усвојила приједлог Начелника 

општине о именовању вршилаца дужности чланова 

управног одбора, те се предлаже доношење рјешења.  

Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-111-230/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. и члана 82. став 

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

16. став 1. и 6. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

("Службени гласник Републике Српске", број 41/03), 

члана 37. став 1. тачка 34. и члана 90. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

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

на сједници одржаној дана 28.09.2021. године, 

донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана Управног 

одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац 
 

1. Милан Дринић, пољопривредни техничар из 

Гламочана именује се за вршиоца дужности члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за културу и 

спорт Србац, са 28.09.2021. године, на период до 60 

дана, до именовања члана управног одбора у 

поступку јавне конкуренције.  

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 

Гламочана је именован за члана Управог одбора 

Јавне установе Центар за културу и спорт Србац на 

период од четири године Рјешењем  Скупштине 

општине Србац 5.9.20217. године („Службени 

гласник општине Србац“, број: 8/17). 

Како је истекао мандат од четири године Начелник 

општине је предложио  да се именује вршилац 

дужности члана Управног одобра Јавне установе, a 

Комисија за избор и именовања на сједници одржаној 

дана 17.9.2021. године је усвојила приједлог 

Начелника општине о именовању вршиоца дужности 

члана управног одбора, те се предлаже доношење 

рјешења.  

Имајући у виду напријед наведено, одлучено је као у 

диспозитиву рјешења.  

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

Број: 01-022-231/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", број: 41/03), 

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 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 28.09.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање  директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Наша радост“ Србац 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Србац. 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање су прописани законом и статутом јавне 

установе. 

 

Општи услови:  

1. Да су држављани Републике Српске, Босне и 

Херцеговине,  

2. Да су старији од 18 година,  

3. Да нису отпуштени из државне службе на било 

којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у 

периоду од 3 године прије дана објављивања 

конкурса,  

4. Да се на њих не односи члан IX. 1. Устава Босне и 

Херцеговине. 

 

Посебни услови:  

- Завршен први циклус одговарајућег студијског 

програма или еквивалент потребан за рад у 

предшколским установама на пословима васпитача 

или стручног сарадника, или у васпитно-образовним 

установама на пословима наставника или стручног 

сарадника, дипломирани правник, дипломирани 

економиста, 

- Најмање пет година радног искуства у својој струци 

након стицања високе стручне спреме и 

- Да није осуђивано правоснажном пресудом на 

безусловну казну затвора и да се против њега не води 

кривични поступак. 

 

Члан 3. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 

дана последњег објављивања, ако се конкурс не 

објави истовремено.  
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Члан 4. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац ће се 

објавити у Службеном гласнику Републике Српске и 

једном листу. 

Члан 5. 

Поступак избора кандидата провешће Комисија која 

се састоји од пет чланова.  

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

 

Број: 01-022-181/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", број: 41/03), 

члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07, 

109/12 и 44/16), 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 28.09.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање три члана Управног одбора Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање три 

члана Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање су прописани законом и статутом јавне 

установе. 

 

Општи услови:  

1. Да су држављани Републике Српске, Босне и 

Херцеговине,  

2. Да су старији од 18 година,  

3. Да нису отпуштени из државне службе на било 

којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у 

периоду од 3 године прије дана објављивања 

конкурса,  

4. Да се против њих не води кривични поступак,  

5. Да се на њих не односи члан IX. 1. Устава Босне и 

Херцеговине. 

 

Посебни услови:  

- висока (VII) виша (VI) или средња (IV) степен 

стручне спреме,  

- познавање проблематике из дјелатности којом се 

бави ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац, 

- познавање садржаја и начина рада органа 

управљања, 

- доказани резултати рада на ранијим пословима. 

 

Члан 3. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 

дана последњег објављивања, ако се конкурс не 

објави истовремено.  

 

Члан 4. 

Јавни конкурс за избор и именовање три члана 

Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Србац ће се објавити у Службеном гласнику 

Републике Српске и једном листу. 

 

Члан 5. 

Поступак избора кандидата провешће Комисија која 

се састоји од пет чланова.  

 

Члан 6. 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

 

Број: 01-022-182/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", број: 41/03), 

члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07, 

109/12 и 44/16), 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 28.09.2021. године, донијела је  
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О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање једног члана Управног одбора Јавне 

установе Центар за културу и спорт Србац 

 

Члан 1. 

 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

једног члана Управног одбора Јавне установе Центар 

за културу и спорт Србац. 

 

Члан 2. 

 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање су прописани законом и статутом јавне 

установе. 

 

Општи услови:  

 

1. Да су држављани Републике Српске, Босне и 

Херцеговине,  

2. Да су старији од 18 година,  

3. Да нису отпуштени из државне службе на било 

којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у 

периоду од 3 године прије дана објављивања 

конкурса,  

4. Да се против њих не води кривични поступак,  

5. Да се на њих не односи члан IX. 1. Устава Босне и 

Херцеговине. 

 

Посебни услови:  

 

- висока (VII) виша (VI) или средња (IV) степен 

стручне спреме,  

- познавање садржаја и начина рада јавне установе, 

- доказани резултати рада на ранијим пословима, 

- да не постоји сукоб интереса.  

 

Члан 3. 

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 

дана последњег објављивања, ако се конкурс не 

објави истовремено.  

 

Члан 4. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање једног члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за културу и 

спорт Србац ће се објавити у Службеном гласнику 

Републике Српске и једном листу. 

 

Члан 5. 

 

Поступак избора кандидата провешће Комисија која 

се састоји од пет чланова.  

 

 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

 

Број: 01-022-183/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 9. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", број 41/03), 

члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21) и члана 90. Статута општине Србац 

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

8/17), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној   28.09.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор директора Јавне 

установе  

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 
 

 

1. У Комисију за избор директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац, именују се:  

 

1. Маја Ђукић, за предсједника,  

2. Боривоје Врсајковић, за члана,  

3. Драгана Стојић, за члана,  

4. Бранка Санчанин, за члана и  

5. Милош Милинчић, за члана.  

 

2. Задатак Комисије је да размотри пријаве 

кандидата, састави листу за избор најбољих 

кандидата за директора који испуњавају критеријуме 

за избор, проведе интервју са свим кандидатима који 

су ушли у ужи избор и путем писмене препоруке 

предложи ранг-листу са најбољим кандидатом за 

директора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

 

Број: 01-111-232/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу  члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", број 41/03), 

члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21) и члана 90. Статута општине Србац 

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

8/17), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 28.09.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор три члана 

Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац и једног члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за културу и спорт 

Србац 
 

1. У Комисију за избор три члана Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац и  

једног члана Управног одбора Јавне установе Центар 

за културу и спорт Србац, именују се:  

 

1. Маја Ђукић, за предсједника,  

2. Драгана Стојић, за члана,  

3. Гордана Зељковић, за члана,  

4. Миланка Шњегота Срдић, за члана и  

5. Саво Јеличић, за члана.  

 

2. Задатак Комисије је да размотри пријаве 

кандидата, састави листу за избор најбољих 

кандидата за чланове управног одбора који 

испуњавају критеријуме за избор, проведе интервју 

са свим кандидатима који су ушли у ужи избор и 

путем писмене препоруке предложи ранг-листу са 

најбољим кандидатима за чланове управног одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

 

Број: 01-111-233/21 

Датум: 28.09.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

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

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

и члана 90. Статута општине Србац („Службени 

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

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 28.09.2021. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Савјета за израду 

Регулационог плана дијела насељеног 

мјеста Пријебљези 

 

Члан 1. 

Именује се Савјет за израду Регулационог 

плана дијела насељеног мјеста Пријебљези (у 

даљем тексту: Савјет плана.) 

Члан 2. 

У Савјет именују се : 

 

1. Милован Поповић, 

2. Дарио Кресојевић, 

3. Оливера Радовић, 

4. Милован Добрњац, 

5. Живко Тодоровић, 

6. Сузана Кнежевић, 

7. Јована Јанковић. 

 

Члан 3. 

Савјет обавља послове у складу са одредбом члана 

43. став 2 Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19). 

 

Члан 4. 

Техничке улове за рад Савјета обезбједиће Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности Општинске управе општине Србац, као 

носилац припреме Плана. 

 

Члан 5. 

Савјет за израду Регулационог плана именује се на 

период до доношења Плана. 

 

Члан 6. 

Ова Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Србац“. 

 

Број: 01-111-234/21 

Датум: 28.09.2021. 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 



28.09.2021.                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 9                               18  

 

 

 

 

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), 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 

28.09.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о исправци грешке у Рјешењу о додјели 

пољопривредног земљишта Ножанић Гојку 

 

1.Исправља се грешка у Рјешењу о додјели 

пољопривредног земљишта Ножанић Гојку, број 

04/1-477-44-14/99 од 23.09.1999. године, у тачки 1. 

диспозитива, којим се Ножанић (Бранка) Гојку из 

Срђевића додјељује пољопривредно земљиште 

државне својине, без накнаде у хуманитарне сврхе, 

тако што умјесто текста: 

 

-„к.ч.н.бр. 2528/5, „Попрекуша“, њива 6. класе од 

7090 m2, уписано у ПЛ нови К.О. Срђевићи у посједу 

Скупштине општине Србац 1/1, а што се односи на: 

 

-к.ч.ст.бр. 734/1 у истој површини уписано у з.к.ул. 

нови К.О. Срђевићи, државна својина на кориштењу 

СО-е Србац са 1/1 дијела“, 

 

треба да стоји:  

- „к.ч.н.бр. 2528/5, „Попрекуша“, кућа и зграда, 

површине 34 m2 и „Попрекуша“, њива 6. класе 

површине 7056 m2, уписана у ПЛ 40 К.О. Срђевић, 

посјед ПД Мотајица са 1/1 дијела, а што се односи на: 

 

- к.ч.ст.бр. 734/1, Бара, ораница, површине 7090 m2, 

уписана у зк.ул.бр. 171 К.О. Срђевићи, својина 

Држава Република Српска, право кориштења 

Општина Србац са 1/1 дијела“. 

 

2.Исправка грешке производи правно дејство од дана 

од којег производи правно дејство рјешење које се 

исправља. 

 

3.У осталом дијелу рјешење 04/1-477-44-14/99 од 

23.09.1999. године остаје непромијењено. 

 

4.Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Извршни одбор Скупштине општине Србац је на 

сједници одржаној дана 23.09.1999. године       донио 

Рјешење о додјели о пољопривредног земљишта 

Ножанић Гојку, број 04/1-477-44-14/99, којим је 

Ножанић (Бранка) Гојку из Срђевића додијељено 

пољопривредно земљиште државне својине, без 

накнаде у хуманитарне сврхе, а означено као к.ч.н.бр. 

2528/5, „Попрекуша“, њива 6. класе од 7090 m2, 

уписана у ПЛ нови К.О. Срђевићи у посједу 

Скупштине општине Србац 1/1, а што се односи на 

к.ч.ст.бр. 734/1 у истој површини уписано у з.к.ул. 

нови К.О. Срђевићи, државна својина на кориштењу 

СО-е Србац са 1/1 дијела“. 

Накнадно се утврдило да је рјешење непроводиво из 

разлога неусклађености катастарског и 

земљишнокњижног стања, те чињенице да је 

посједник у катастарском операту ПД Мотајица. 

По захтјеву Општине Србац од стране Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове 

Бања Лука, Подручне јединице Србац, рјешењем број 

21.40/714.1-219/2021 од 09.07.2021. године извршено 

је усклађивање катастарског и земљишнокњижног 

стања у погледу површине парцеле, односно измјена 

површине парцеле 734/1, Бара, ораница, тако што је 

дозвољено у А листу зк.ул.бр. 171 К.О. Срђевићи 

измјена површине к.ч.бр. 734/1, Бара, ораница, 

површине 5000 m2, на к.ч.бр. 734/1, Бара, ораница, 

површине 7090 m2. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог закључка дозвољено је покретање 

управног спора подношењем тужбе Окружном суду у 

Бањој Луци у року од 30 дана од дана пријема овог 

закључка. 

 

Број: 01-013-150/21 

Датум: 28.09.2021. 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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извода из записника са седме сједнице 

Скупштине општине Србац 

 

Усваја се Извод из записника са седме сједнице 

Скупштине општине Србац. 

 

Број: 01-013-121/21   

Датум: 28.9.2021. 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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извода из записника са тематске 

сједнице Скупштине општине Србац 

 

Усваја се Извод из записника са тематске сједнице 

Скупштине општине Србац. 

 

Број: 01-013-122/21   

Датум: 28.9.2021. 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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета за 

период јануар-јун 2021. године 

 

Усваја се Извјештај о извршењу буџета за период 

јануар-јун 2021. године. 

 

Број: 01-013-123/21   

Датум: 28.9.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

269 

 

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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

o усвајању Извјештаја о раду Јавног предузећа 

“Радио Србац” Србац за прво полугодиште 2021. 

године 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавног предузећа “Радио 

Србац” Србац за прво полугодиште 2021. године, уз 

следеће 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Јавно предузеће “Радио Србац” Србац је у првом 

полугодишту 2021. године, уз подршку Општине 

Србац успјело рјешити дугогодишњи проблем и 

исплатити репрограм према Пореској управи 

Републике Српске, осам заосталих нето плата и 

набавити нову опрему. И поред тога је забиљежило 

позитиван финансијски резултат у износу од 6.129,62 

КМ. Овоме су допринијеле редовне дознаке гранта из 

буџета Општине Србац, те рационализација 

пословања.   

 

2. Јавно предузеће “Радио Србац” Србац је у цјелости 

реализовало планиране програмске задатке у складу 

са својим програмом рада за 2021. годину и 

прихватило одговоран задатак да својим слушаоцима 

преноси све сједнице Скупштине општине Србац. 

 
Број: 01-013-124/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

o усвајању Извјештаја о раду Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац за прво 

полугодиште 2021. године 

  

Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац за прво полугодиште 2021. 

године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Активности Јавне установе Центар за културу и 

спорт Србац су током првог полугодишта 2021. 

године биле прилагођене епидемиолошкој ситуацији 

уз спровођење мјера ограничења. Поред бројних 

отежавајућих околности све планиране 
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манифестације су реализоване а додатна пажња је 

усмјерена на унутрашње и вањске радове на 

објектима Дома културе и Спортске дворане.  

2. У финансијском дијелу је видљиво да су приходи 

мањи, али су и све расходовне ставке буџета битно 

смањене, а обавезе по завршном рачуну смањене за 

око 20%  у односу на исти период прошле године. 

 

Број: 01-013-125/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе 

Народна библиотека Србац за прво полугодиште 

2021. године 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Народна 

библиотека Србац за прво полугодиште 2021. године, 

уз следеће 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Из анализе извјештаја Јавне установе Народна 

библиотека Србац за претходни период евидентно је 

да је пословање вођено у циљу унапређења рада и 

пословања а у складу са планом и програмом јавне 

установе за претходну годину. 

2. Током 2021. године ова установа је и поред 

бројних ограничења, успјела осмислити и 

реализовати значајне друштвене догађаје, а прије 

свега мисли се на: „Пријатељски шаховски меч 

Република Српска – Русија“ који се одржао путем 

zoom апликације, рад на стрипу и монографији 

„Србачка легенда“, канал Народне библиотеке на 

Youtube као и књижевно вече са србачким и руским 

средњошколцима и студентима који су, такође преко 

zoom апликације, рецитовали родољубиве пјесме.  

3. Финансијски дио извјештаја указује да су средства 

кориштена у складу са пословним приливима те у 

расходовним ставкама није било одступања. 

Број: 01-013-126/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за прво 

полугодиште 2021. године 

 

 Усваја се Извјештај о раду Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за прво 

полугодиште 2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Јавна установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

je током првог полугодишта 2021. године пословала у 

врло сложеним условима узрокованим пандемијом. И 

поред свега наведеног, васпитачи су са нашим 

најмлађим суграђанима успјели реализовати значајан 

број планираних активности. Све активности су биле 

прилагођене смјерницама кризног штаба, те су као 

такве родитељима и суграђанима презентоване путем 

вибера и друштвених мрежа. 

 

2. У финансијском дијелу достављеног извјештаја 

евидентно је повећање прихода али и расхода што је 

условљено пандемијом вируса корона јер вртић 

прошле године није радио у пуном капацитету.   

 

Број: 01-013-127/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе 

Центар за социјални рад Србац за прво 

полугодиште 2021. године 
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Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Центар за 

социјални рад Србац за прво полугодиште 2021. 

године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Реализација планираних активности у Јавној 

установи Центар за социјални рад Србац у 

извјештајном периоду се одвијала у условима 

пандемије вируса корона у складу са јавним 

овлаштењима Центра, као и законским прописима 

који регулишу област социјалне заштите, породично 

правне заштите, старатељства и усвојења, кривично 

правне заштите малољетника, те је пружана стручна 

подршка психолога и педагога. Након 

прошлогодишње паузе условљене пандемијом вируса 

корона, почетком 2021. године Центар је узео учешће 

у реализацији пројекта „Социјализација дјеце 

Републике Српске – Бечићи 2021“ путем кога се 

омогућава бесплатно љетовање дјеце из одређених 

категорија становништва у складу са условима 

конкурса. Центар располаже са стручним кадром који 

је неопходан за квалитетно пружање услуга својим 

корисницима. 

2. Исплате новчаних помоћи и додатака за помоћ и 

његу другог лица које су у надлежности локалне 

заједнице редовно се измирују с тим да рад Центра 

значајно отежавају дуговања из ранијег периода 

према установама социјане заштите и корисницима 

права из социјане заштите. За наредни период остаје 

обавеза изналажења могућности исплате заосталих 

накнада при чему треба имати у виду стално 

повећање броја корисника социјане заштите. 

 

Број: 01-013-128/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Србац за прво 

полугодиште 2021. године 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Србац за прво полугодиште 

2021. године, уз следеће 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. На рад и пословање Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Србац у протеклом периоду у великој 

мјери је утицала ситуација са вирусом корона. 

Евидентно је повећање посјета тимовима породичне 

медицине у односу на исти период прошле године 

али и смањење броја осигураника, нарочито у 

педијатрији и гинекологији. Иако већина теренских 

амбуланти нема економску оправданост због малог 

броја становника, рад ових тимова је одржан како би 

здравствена заштита била доступна свим 

становницима на нашој општини. Обавезе Дома 

здравља су редовно и у цјелости измирене а успјешно 

су проведени и поступци предвиђени Планом јавних 

набавки. 

2. У првом полугодишту забиљежен је финансијски 

губитак од 30.705 КМ.  Укупни приходи су 

приближно исти као у истом периоду прошле године 

а 4% већи у односу на план, док су расходи за 1% 

већи него у 2020. години и 7% виши у односу на 

план, aли су смањене укупне обавезе за 33.355 КМ.  

3. Током борбе са вирусом корона дошао је до 

изражаја немјерљив значај јавног здравства који је 

поднио највећи терет пандемије како би друштво у 

цјелини могло функционисати и у таквим отежаним 

условима. 

 

Број: 01-013-149/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе 

Агенција за развој малих и средњих предузећа 

општине Србац за прво полугодиште 2021. године 

 

Усваја се Извјештај о раду Јавне установе Агенција 

за развој малих и средњих предузећа општине Србац 

за прво полугодиште 2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Током извјештајног периода, Агенција је пословала 

планираним интензитетом. Урађено је 16 бизнис 

планова за потребе јавног позива Завода за 

запошљавање Републике Српске, у сарадњи са 
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Развојном агенцијом Републике Српске омогућен је 

приступ бази инвестиционих локација општине 

Србац путем сајта РАРС-а, започете активности на 

приступању БФЦ програму и слично.  

 

2. Нагласак је стављен на сарадњу са привредницима 

општине Србац, физичким лицима у аплицирању за 

подстицаје од стране Завода за запошљавање 

Републике Српске као и на подршци формирању 

удружења пољопривредника на подручју општине 

Србац, те праћење објављених тендера за набавке 

роба и услуга у региону. 

 

3. Задужује се руководство Јавне установе Агенција 

за развој малих и средњих предузећа општине Србац 

да настави са мјерама за рационализацију пословања, 

као и да изврши додатне напоре на обезбјеђењу 

средстава за реализацију развојних пројеката на 

подручју општине Србац. 

 

Број: 01-013-129/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе 

Туристичка организација општине Србац за прво 

полугодиште 2021. године 

Усваја се Извјештај о раду Јавне установе 

Туристичка организација општине Србац за прво 

полугодиште 2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Усљед пандемије која се у протеклом периоду 

одразила на све дјелатности, манифестације које су се 

требале реализовати испред Туристичке организације 

општине Србац, отказане су. Ово је пак допринијело 

већој сарадњи са удружењима са подручја наше 

општине и институцијама Републике Српске. 

 

2. Задужује се менаџмент Јавне установе Туристичка 

организација општине Србац да настави рационално 

располагати додјељеним средствима те да по основу 

јавних позива како министарства тако и других 

организација, покушава обезбиједити додатна 

финансијска средства којима ће реализовати пројекте 

из области туризма. 

 

Број: 01-013-130/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Борачке 

организације општине Србац за прво полугодиште 

2021. године 

 

 Усваја се Извјештај о раду Борачке 

организације општине Србац за прво полугодиште 

2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Борачка организација општине Србац је и поред 

отежаних услова рада узрокованих пандемијом 

вируса корона, у извјештајном периоду у потпуности 

реализавала активности планиране Програмом рада и 

Финансијским планом за текућу годину. Посебно 

треба истаћи успјешан рад Фонда солидарности 

Борачке организације општине Србац који је у 

наведеном периоду наставио са активностима 

стамбеног обезбјеђења борачких категорија кроз 

обезбјеђење финансијских средстава и грађевинског  

материјала за адаптацију, доградњу или реновирање 

постојећих стамбених објеката. Нереализоване 

активности нису резултат пропуста у раду Борачке 

организације. 

2. Борачка организација је активно учествовала у 

раду Одбора за његовање традиција ослободилачих 

ратова на подручју општине Србац и реализацији 

Календара значајних датума и догађаја из 

ослободилачких ратова те је остварила добру срадњу 

са другим организацијама и удружењима која су 

проистекла из одбрамбено-отаџбинског рата и других 

ослободилачких ратова, борачким организацијама 

сусједних општина, Борачком организацијом 

Републике Српске, Општинском управом општине 

Србац као и ресорним министарством у Влади 

Републике Српске. 

3. Борачка организација је у назначеном периоду 

рационално трошила додјељена средства из Буџета 
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Општине Србац приликом чега су расходи били у 

складу са оствареним приходима. 

 

Број: 01-013-131/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Општинске 

организације породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила Републике Српске, 

Србац за прво полугодиште 2021. године 

 

 Усваја се Извјештај о раду Општинске 

организације породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила Републике Српске, Србац 

за прво полугодиште 2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

1. Општинска организација породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила Републике 

Српске, Србац је у извјештајном периоду реализовала 

планиране статутарне и програмске активности које 

се првенствено односе на процес тражења несталих 

бораца Војске Републике Српске и цивила у 

одбрамбено-отаџбинском рату, очување и 

побољшање стечених права, материајлног и 

социјалног статуса породица погинулих и несталих 

бораца, као и запошљавање дјеце погинулих бораца. 

Почетком 2021. године успјешно је завршена 

реализација пројекта „Убрзати процес тражења 

несталих лица“ који је реализован средствима 

ИЦМП. Све наведене активности су реализоване у 

складу са мјерама за ублажавање посљедица 

изазваних пандемијом вируса корона. Нереализоване 

активности нису резултат пропуста у раду 

организације при чему посебно треба нагласити 

застој у поступку тражења несталих бораца и цивила 

који је проузрокован нерадом Института за нестала 

лица БиХ. 

 

2. Општинска организација породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила Републике 

Српске, Србац је остварила добру сарадњу са 

невладиним организацијама које заступају интересе 

борачких категорија, Општинском управом општине 

Србац, Центром за истраживање рата, ратних злочина 

и тражења несталих Репубулике Српске, ресорним 

министарством у Влади Републике Српске, те 

активно учествовала у раду Одбора за његовање 

традиција ослободилачких ратова на подручју 

општине Србац. 

 

3. Финансирање рада организације вршено је из 

општинског буџета и осталих прихода (рефундација 

личних доходака приправника, пренесена средства и 

др.) при чему су укупни расходи били мањи од 

остварених прихода. 

 

Број: 01-013-132/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Удружења ратних 

војних инвалида општине Србац за прво 

полугодиште 2021. године 

 

Усваја се Извјештај о раду Удружења ратних војних 

инвалида општине Србац за прво полугодиште 2021. 

године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Удружење ратних војних инвалида општине Србац  

је у извјештајном периоду  реализовало предвиђене 

програмске активности, што се првенствено односи 

на заштиту права и интереса, као и унапређење 

материјалног положаја и социјалне сигурности 

ратних војних инвалида. 

 

2. Удружење је остварило добру сарадњу са 

Општинском управом општине Србац, Одбором за 

његовање традиција ослободилачких ратова на 

подручју општине Србац, Савезом ратних војних 

инвалида Републике Српске, као и са другим 

организацијама и удружењима проистеклим из 

одбрамбено-отаџбинског рата и других 

ослободилачких ратова, која дјелују на подручју 

општине Србац. 
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3. Додјељена грантовска средства су рационално и 

намјенски трошена тако да је потрошња у складу са 

оствареним приходима. 

 

Број: 01-013-133/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Савеза удружења 

бораца народноослободилачког рата за прво 

полугодиште 2021. године 

 

Усваја се Извјештај о раду Савеза удружења бораца 

народноослободилачког рата за прво полугодиште 

2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Савез удружења бораца народноослободилачког 

рата је у извјештајном периоду реализовао 

предвиђене програмске активности што се 

првенствено односи на очување историјских 

вриједности народноослободилачког рата, сјећање на 

жртве страдале у борби против фашизма и 

одржавање споменика и спомен обиљежја. Наведене 

активности су реализоване у складу са мјерама за 

реаговање на појаву болести изазване вирусом 

корона. 

2. Удружење је остварило добру сарадњу са 

Општинском управом општине Србац, Одбором за 

обиљежавање значајних датума и догађаја на 

подручју општине Србац, као организацијама и 

удружењима која су проистекла из одбрамбено-

отаџбинског рата. 

3. Додјељена грантовска средства су рационално и 

намјенски трошена тако да је потрошња у складу са 

оствареним приходима. 

 

Број: 01-013-134 /21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Удружења родитеља 

и дјеце са посебним потребама „Извор“ Србац 

 

 Усваја се Извјештај о раду Удружења 

родитеља и дјеце са посебним потребама „Извор“ 

Србац, за прво полугодиште 2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

1. Удружење родитеља и дјеце са посебним 

потребама „Извор“ Србац је у извјештајном периоду 

реализовало планиране активности у складу са 

мјерама за реаговање на појаву болести изазване 

вирусом корона. 

 

2. Успјешан рад удружења из ранијег периода 

настављен је и у првој половини 2021. године при 

чему треба истаћи значајне напоре које улаже 

руководство организације у социјализацији дјеце са 

посебним образовно-васпитним потребама, те 

обезбјеђењу терапеута, логопеда, дефектолога и 

примјени разних терапеутских облика у складу са 

здравственим стањем дјеце. 

 

3. Укупни расходи настали у раду удружења у 

назначеном периоду су у складу са оствареним 

приходима, а одређене активности су финансиране 

путем донација које су у великој мјери садржајно 

употпуниле рад удружења. 

 

Број: 01-013-135/21 

Датум: 28.9.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

282 

 

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 28.9.2021. године, донијела је  
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ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Удружења грађана 

Ц.Е.З.А.Р. Србац за прво полугодиште 2021. 

године 

 

 Усваја се Извјештај о раду Удружења 

грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац за прво полугодиште 2021. 

године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

                                                                                                                                                                                                    

1. Удружење грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац сe током првог 

полугодишта ове године успјешно изборило са 

изозовима пандемије. Удружење је дало свој 

максимум да се испоштују све заштитне мјере а да 

рад удружења истовремено буде видљив и запамћен. 

Посвећена је пажња хуманитарном дјеловању и 

развијена сарадња са мноштвом локалних, 

регионалних али и међународних организација.  

 

2. Из финансијског дијела извјештаја, видљиво је да 

је удружење остварило веће приходе него што је то 

био случај у истом периоду прошле године, те 

забиљежило позитиван финансијски резултат. 

 

Број: 01-013-136/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Удружења грађана 

Омладински савјет Србац за прво полугодиште 

2021. године 

 

Усваја се Извјештај о раду Удружења грађана 

Омладински савјет Србац за прво полугодиште 2021. 

године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е                                                                                                                                                                                                  
1. Удружење грађана Омладински савјет Србац током 

протекле године усљед пандемије вируса корона и 

недостатка финансијских средстава било је 

приморано одгодити реализацију свих значајнијих 

манифестација. Ипак, успјешно је реализовано 

уређење градског парка и дјечијег игралишта тако 

што је проширен парк у улици Вука Караџића 

љуљашкама, клацкалицама и дјечијим кућицама. 

2. Из финансијског дијела извјештаја, видљиво је да 

је пословање вршено у складу са планираним, 

односно реализованим приливима те да нема 

одступања у том погледу. 

 

Број: 01-013-137/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Општинске 

oрганизације слијепих и слабовидих Србац за 

прво полугодиште 2021. године 

 

Усваја се Извјештај о раду Општинске oрганизације 

слијепих и слабовидих Србац за прво полугодиште 

2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. У наративном дијелу извјештаја, евидентне су 

реализоване манифестације које су биле дозвољене у 

складу са епидемиолошким приликама као што су 

конференција о праву слијепих жена и шаховско 

такмичење за слијепе. У истом периоду је набављен 

апарат за говорни пикадо и шаховске табле са 

сатовима за слијепе.   

 

2. Највећи дио средстава се користи из Буџета 

Општине Србац а све активности су реализоване без 

прекорачења трошкова. 

 

3. У финансијском дијелу Извјештаја види се да је 

ово удружење на полугодишту ове године  пословало 

позитивно те да су сва додијељена средства 

искористили у рад и развој организације слијепих и 

слабовидих наше општине. 

 

Број: 01-013-138/21 

Датум: 28.9.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

_____________________________________________ 
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285 

 

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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду Српског просвјетног 

и културног друштва “Просвјета” Србац за прво 

полугодиште 2021. године 

 

 Усваја се Извјештај о раду Српског 

просвјетног и културног друштва “Просвјета” Србац 

за прво полугодиште 2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Протекли период је био обиљежен пандемијом 

корона вируса усљед чега многе планиране 

манифестације нису биле одржане. У таквом 

окружењу, удружење је посветило пажњу 

издаваштву, што је резултирало изласком из штампе 

неколико књига домаћих аутора. Чланови удружења 

који су у Редакцији за израду Енциклопедије 

Републике Српске су у првом полугодишту 

припремали и достављали податке за нове томове 

Енциклопедије.  

2. Из финансијског дијела извјештаја је видљиво да 

су приходи остварени у нешто већем обиму од 

планираних, али и расходи због измирења рачуна за 

штампање монографије општине Србац. СПКД 

„Просвјета“ је пословало у складу са планом и 

програмом. 

 

Број: 01-013-139/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању  Информације о раду и финансијском 

пословању Општинске организације Црвеног 

крста Србац за прво полугодиште 2021. године 

 

Усваја се Информација о раду и финансијском 

пословању Општинске организације Црвеног крста 

Србац за прво полугодиште 2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

1. Општинска организација Црвеног крста Србац је у 

извјештајном периоду и поред отежаних услова рада 

узрокованих пандемијом вируса корона успјешно 

реализовала планиране активности које су проширене 

додатним ангажовањем волонтера Црвеног крста на 

вакцинацији становништва против вируса корона. У 

складу са мјерама за реаговање на појаву болести 

изазване вирусом корона успјешно је организована и 

спроведена акција добровољног давања крви. Током 

трајања пандемије организација се активно укључила 

у пружање помоћи угроженим категоријама 

становништва (лица у стању социјалне потребе, лица 

старија од 65 година и болесна лица и др.). 

Нереализована активност везана за провођење 

такмичења у школама из пружања прве помоћи није 

резултат пропуста у раду организације будући да  су 

иста забрањена одлуком Црвеног крста Републике 

Српске. 

 

2. Општинска организација Црвеног крста Србац је 

остварила добру сарадњу са Општинском управом 

општине Србац, Црвеним крстом Републике Српске, 

Јавном установом Центар за социјални рад Србац, 

Јавном установом Центар за културу и спорт, Јавном 

здравственом установом Дом здравља Србац, Јавним 

предузећем Радио Србац као и другим физичким и 

правним лицима који су личним донацијама значајно 

помогли рад ове организације. 

 

3. Укупни расходи настали у раду организације у 

извјештајном периоду су били у складу са 

оствареним приходима, те је остварен позитиван 

финансијски резултат. 

 

Број: 01-013-140/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  
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ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду у органима 

Комуналног предузећа „Комуналац“ АД Србац за 

2020. Годину 

 

Усваја се Извјештај о раду у органима Комуналног 

предузећа „Комуналац“ АД Србац за 2020. годину. 

 

Број: 01-013-141/21   

Датум: 28.9.2021. 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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду у органима 

Комуналног предузећа „Водовод“ АД Србац за 

2020. Годину 

 

Усваја се Извјештај о раду у органима Комуналног 

предузећа „Водовод“ АД Србац за 2020. годину. 

 

Број: 01-013-142/21   

Датум: 28.9.2021. 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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду инспекцијских 

органа и комуналне полиције за период јануар-јун 

2021. године 

 

Усваја се Извјештај о раду инспекцијских органа и 

комуналне полиције за период јануар-јун 2021. 

године. 

 

Број: 01-013-143/21   

Датум: 28.9.2021. 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 28.9.2021. године, донијела је  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о стању у области 

борачко инвалидске заштите за 2020. годину 

 

Усваја се Информацијa о стању у области борачко 

инвалидске заштите за 2020. годину. 

 

Број: 01-013-144/21   

Датум: 28.9.2021. 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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о положају пензионера и 

Извјештај о утрошку новчаних средстава из 

Буџета општине Србац у 2020. години Удружења 

пензионера општине Србац 

 

 Усваја се Информација о положају 

пензионера и Извјештај о утрошку новчаних 

средстава из Буџета општине Србац у 2020. години 

Удружења пензионера општине Србац, уз следеће 
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М И Ш Љ Е Њ Е 

 

1. Новчана средства из Буџета општине која су у 

2020. години додјељена Удружењу пензионера 

општине Србац кориштена су рационално у складу са 

програмским циљевима удружења и планираним 

активностима у 2020. години. Посебно треба истаћи 

успјешно проведене активности на завршетку радова 

санације унутрашњег дијела објекта Дома пензионера 

у Српцу. Финансијска средства која су удружењу 

додјељена из Буџета Општине Србац трошена су 

рационално и то за исплату једнократних новчаних 

помоћи, те за бањску рехабилитацију и лијечење 

пензионера. Удружење из власититих средстава 

редовно исплаћује накнаде за сахране својих чланова. 

2. Удружење пензионера општине Србац је у 2020. 

години, у складу са власититим могућностима дало 

значајан допринос побољшању материјалног 

положаја пензионера, њиховој социјализацији као и 

пружању помоћи из области социјалне и здравствене 

заштите (накнаде за сахране умрлих чланова 

удружења, набавка огревног дрвета, обезбјеђење 

бањско-климатског лијечења, једнократне новчане 

помоћи и сл.). Поред наведеног треба истаћи 

одговоран рад органа удружења, као и остварену 

сарадњу са Општинском управом општине Србац и 

Удружењем пензионера Републике Српске. Због 

пандемије изазване вирусом корона у 2020. години 

нису одржане такмичарске активности. 

 

Број: 01-013-145/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о пословању Јавне 

установе Центар средњих школа „Петар Кочић“ 

Србац за период јануар-јун 2021. године 

 

 Усваја се Информација о пословању Јавне 

установе Центар средњих школа „Петар Кочић“ 

Србац за период јануар-јун 2021. године, уз следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Oбзиром да су школе у извјештајном периоду биле 

изложене пандемијским условима рада, трошкови 

Јавне установе Центар средњих школа „Петар Кочић“ 

Србац су били сведени на минимум. До шестог 

мјесеца је утрошено 31,35% планираних средстава. За 

вријеме распуста је у потпуности реновирана једна 

учионица јер је школа у оквиру пројекта „Табла“ 

добила мултимедијалну лабораторију коју је 

потребно смјестити у поменуту учионицу. Приложен 

је детаљан трошковник буџета за прво полугодиште 

ове године из кога је видљиво да су сва средства 

трошена намјенски и у складу са пословањем. 

2. Сматрамо да је Јавна установа Центар средњих 

школа „Петар Кочић“ Србац важан чинилац како 

образовног тако и друштвеног живота општине у 

цјелини и у том смислу Општина Србац јој даје 

подршку у реализацији будућих активности. 

 

Број: 01-013-146/21 

Датум: 28.9.2021.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 28.9.2021. године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Информације о раду Полицијске 

станице Србац за прво полугодиште 2021. године 

 

Усваја се Информација о раду Полицијске станице 

Србац за прво полугодиште 2021. године. 

 

Број: 01-013-147/21   

Датум: 28.9.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, 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: 99-

1/21 од 28.09.2021. 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 28.09.2021. до 12.10.2021.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 28.09.2021. до 12.10.2021. године 

ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 

24:00 часа: 

-свим врстама угоститељских објеката за исхрану и 

пиће без обзира да ли послују  самостално или у 

оквиру других објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за 

смјештај и др.), 

-приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат 

клубови, казина, томболе и др. 

 

3. Изузетно од тачке 2. подтачке 1) ове Наредбе од 

29.09.2021. до 12.10.2021.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 28.09.2021. до 12.10.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

5. Од 28.09.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 

часова наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 

1) ове Наредбе дозвољавају се:  

 

1)   такмичарске активности спортских организација 

и спортиста уз присуство публике и уз строго 

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: 
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1) услуге пружају заштићени маском,  

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове 

услуге, а немају их, 

4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за  организовање рада у 

зависности од дјелатности коју обављају, 

5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуга у случају 

непоштовања мјера. 

 

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 02-022-167/21 од 13.09.2021. године.  

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -186/21 

Датум: 28.09.2021. 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 
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штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у Републици Српској број: 98-

1/21 од 13.09.2021. 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 

13.09.2021. до 27.09.2021.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 13.09.2021. до 27.09.2021. године 

ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 

24:00 часа: 

 

-свим врстама угоститељских објеката за исхрану и 

пиће без обзира да ли послују  самостално или у 

оквиру других објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за 

смјештај и др.), 

-приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат 

клубови, казина, томболе и др. 

 

3. Изузетно од тачке 2. подтачке 1) ове Наредбе од 

13.09.2021. до 27.09.2021.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 13.09.2021. до 27.09.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

5. Од 13.09.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 

часова наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 

1) ове Наредбе дозвољавају се:  

 

1)такмичарске активности спортских организација и 

спортиста уз присуство публике и уз строго 

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. 

 

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.  
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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 02-022-165/21 од 30.08.2021. године.  

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -167/21 

Датум: 13.09.2021. 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: 97-

1/21 од 30.08.2021. 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 

30.08.2021. до 13.09.2021.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,   
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2. У периоду од 30.08.2021. до 13.09.2021. 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 

30.08.2021. до 13.09.2021.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 30.08.2021. до 13.09.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  

 

5. Од 30.08.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 

часова наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 

1) ове Наредбе дозвољавају се:  

 

1)такмичарске активности спортских организација и 

спортиста уз присуство публике и уз строго 

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 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 02-022-164/21 од 16.08.2021. године.  

 

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -165/21 

Датум: 30.08.2021. 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: 95-

1/21 од 16.08.2021. године, начелник Општине Србац 

доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изаване новим вирусом корона 

(COVID-19) 

                                                                   

1. У циљу спречавања ширења вируса кoрона SARS-

CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике 

Српске и заштите и спасавања становништва 

забрањују се на територији Општине Србац од 

16.08.2021. до 30.08.2021.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 16.08.2021. до 30.08.2021. 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 закључка од 

16.08.2021. до 30.08.2021.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 16.08.2021. до 30.08.2021. године у периоду  од 

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

искључиво путем шалтерске продаје.  
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5. Од 16.08.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 

часова наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 

1) ове Наредбе дозвољавају се:  

 

1)такмичарске активности спортских организација и 

спортиста уз присуство публике и уз строго 

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. 

 

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 



28.09.2021.                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 9                               36  

 

 

 

 

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 -164/21 

Датум: 16.08.2021. 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: 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 закључка 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:  

 

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“. 
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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. 

 

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 
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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). 

 

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 59. и  82. Закона о локалној 

самoуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 63. и 91. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, 5/17 и 8/17), у 

склoпу прojeктa „Eкoнoмскo oснaживaњe сoциjaлнo и 

мaтeриjaлнo угрoжeних oсoбa и млaдих oсoбa крoз 

прoизвoдњу пoврћa у плaстeницимa“ и нa oснoву 

Спoрaзумa зaкључeнoг измeђу Општине Србац и 

хумaнитaрнe oргaнизaциje „MAИД“, Начелник 

општине  доноси:  

ПРAВИЛНИК 

O УTВРЂИВAЊУ УСЛOВA, КРИTEРИJA И 

ПOСTУПAКA ЗA OСTВAРИВAЊE ПРAВA НA 

ДOДJEЛУ ПЛAСTEНИКA У ПРOJEКTУ 

„EКOНOMСКO OСНAЖИВAЊE СOЦИJAЛНO 

И MATEРИJAЛНO УГРOЖEНИХ ОСОБА И 

MЛAДИХ OСOБA КРOЗ ПРOИЗВOДЊУ 

ПOВРЋA У ПЛAСTEНИЦИMA“ 

I  OСНOВНE OДРEДБE 

Члaн 1. 

Oвим Прaвилникoм утврђуjу сe услoви, критeриjи и 

пoступaк зa oствaривaњe прaвa нa дoдjeлу 20 

плaстeникa у прojeкту „Ekoнoмскo oснaживaњe 

сoциjaлнo и мaтeриjaлнo угрoжeних особа и млaдих 

oсoбa крoз прoизвoдњу пoврћa у плaстeницимa“. 

Члaн 2. 

Прaвo нa учeшћe у Прojeкту имajу сoциjaлнo и 

мaтeриjaлнo угрoжeнe oсoбe и млaдe oсoбe сa 

пoдручja oпштинe Србац кoje пoсjeдуjу влaститo 

зeмљиштe или члaнoви њихове уже пoрoдицe, као и 

земљиште уступљено на кориштење или у закуп. 

II ПРAВA УЧEШЋA И УСЛOВИ ЗA ДOДJEЛУ 

ПЛAСTEНИКA 

Члaн 3 

Пoднoсиoц  зaхтjeвa  трeбa дa испуњaвa слиjeдeћe 

услoвe: 

1. Дa je нeзaпoслeнa oсoбa или члан домаћинства чија 

примања  су минимална, 

 

2. Дa je подносилац захтјева  или члaн домаћинства 

пoсjeдник зeмљиштa на којем ће бити  организована 

пластеничка производња, или да има земљиште 

закупљено или уступљено на кориштење, 

 

3. Дa суфинaнсирa 20% oд нaбaвнe циjeнe плaстeникa 

сa прaтeћoм oпрeмoм (575,20 КM),  

4.  Дa oбaвeзнo присуствуje eдукaциjи из oблaсти 

плaстeничкe прoизвoдњe у трajaњу oд двa дaнa, 

5.  Да није , у последњих 5 година, остварио право на 

донацију, додјелу или суфинансирање набавке 

пластеника од општине, министарства, хуманитарних 

и других  организација, 

6.  Дa нe пoсjeдуje плaстeникe чија заједничка 

(укупна) површина вeћа oд 100 м² (односи се и на 

чланове заједничког домаћинстава). 

Члaн 4. 

Одјељење за привреду пољопривреду и друштвене 

дјелатности је носилац активности везаних за 

реализацију Пројекта. 

 

III  КРИTEРИJИ ЗA ДOДJEЛУ ПЛAСTEНИКA 

Члaн 5. 

Критeриjи зa бoдoвaњe пoднoсиoцa зaхтjeвa: 

         • близина зeмљиштa намијењеног зa 

плaстeничку прoизвoдњу (утврђуje Кoмисиja зa            

дoдjeлу плaстeникa нa лицу мjeстa),  ............1-3 бoдa: 

         - слaби услoви (велики нагиб, удaљeнoст oд 

кућe дo 500 m) .................................................... 1 бoд, 

         - дoбри услoви (релативно велики нагиб 

удaљeнoст oд кућe до 300 m) .............................2 бoдa, 

         - jaкo дoбри услoви (равно зељиште или благи 

нагиб, близу куће, добар приступ) ....................3 бoдa.                    

         - пoднoсилaц зaхтjeвa је нeзaпoслeн ( да је на 

евиденцији Бироа за запошљавање минимално 6           

мјесеци) 

...............................................................................3 бoдa, 

         - зa свaкoг пунoљeтнoг нeзaпoслeнoг члaнa 

пoрoдицe, кojи сe нaлaзи нa eвидeнциjи  

нeзaпoслeних oсoбa Бирoa зa зaпoшљaвaњe 

минимално 6 мјесеци .........................................1 бoд, 

         - зa свaкoг издржaвaнoг члaнa пoрoдицe 
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(нeзaпoслeнe oсoбe кoje сe не нaлaзe нa  eвидeнциjи           

нeзaпoслeних oсoбa нa Бирoу зa зaпoшљaвaњe, дjeцa, 

учeници и сл.) ....................................................1  бoд, 

         - подносиоц захтјева млaда oсoба живoтнe 

стaрoсти дo 35 гoдинa ........................................3 бoда, 

         - aкo je пoднoсилaц зaхтjeвa сaмoхрaни 

рoдитeљ ................................................................3 бoдa, 

         - подносилац или члан домаћинства са 

инвалидитетом или  лице са посебним 

потребама..............................................................3 бoдa, 

         • сoциjaлни aспeкт: 

         -  нeмa примaњa 

............................................................................7 бoдoвa, 

         - минимaлнa примaњa пo члaну дoмaћинствa 

дo 100,00 КM ....................................................5 бoдoвa, 

         - минимaлнa примaњa пo члaну дoмaћинствa  

дo 200,00 КM......................................................3 бoдa, 

         - минимaлнa примaњa пo члaну дoмaћинствa  

дo 300,00 КM ......................................................2 бoдa,  

         -  сoциjaлни aспeкт – минимaлнa примaњa пo 

члaну дoмaћинствa  преко 300,00 КM ............0 бодова, 

         - стање на терену:  0 – 7 бодова (утврђуje 

Кoмисиja зa  дoдjeлу плaстeникa нa  лицу мjeстa). 

Уколико комисија установи да подносилац 

захтјева нема погодну парцелу (нема воду за 

наводњавање, далеко од куће више од 500 m, 

непогодан нагиб или постојање других баријера за 

поставку пластеника) исти ће бити елиминисан из 

даље процедуре одабира корисника. 

Кaдa кaндидaти при бoдoвaњу имajу исти брoj 

бoдoвa, прeднoст ћe имaти  кaндидaти кojи имajу 

стaтус млaђe oсoбe. 

IV ПOTРEБНA ДOКУMEНTAЦИJA 

Пoтрeбнa дoкумeнтaциja зa дoдjeлу плaстeникa која 

се прилаже уз образац за пријаву на јавни позив: 

1. ЦИПС приjaва пребивалишта  пoднoсиoцa зaхтjeвa, 

2. Кoпиja личнe кaртe, 

3. Кућнa листa, 

4. Дoкaз o нeзaпoслeнoсти кaндидaтa издaт oд Бирoa 

зa зaпoшљaвaњe ( ако се налази на евиденцији      

Бироа за запошљавање),, 

5. Дoкaз o нeзaпoслeнoсти свих пунoљeтних члaнoвa 

домаћинства издaт oд Бирoa зa зaпoшљaвaњe   ( ако се 

налазе на евиденцији Бироа за запошљавање), 

6. Пoтврдe из шкoлe/фaкултeтa зa дjeцу/издржaвaнe 

члaнoвe дoмaћинствa (зa дjeцу прeдшкoлскoг узрaстa 

прилoжити извод из матичне књиге рођених) 

7. Пoтврдa o висини примaњa  подносиоца захтјева и 

свих пунољетних члaнoвa дoмaћинствa (из  пореске 

управе ако нису на евиденцији Бироа за 

запошљавање) за пензионере пoсљeдњи чeк oд 

пeнзиje или  извод oд  бaнкe  о висини пензије, 

8.  Доказ о пoсjeду нaд пaрцeлoм подносиоца захтјева 

или члана домаћинства (копија ПЛ-а или  угoвoр o 

зaкупу-кориштењу), 

9. Oвjeрeнa изjaвa дa кандидат нe пoсjeдуje 

плaстeникe чија укупна  површина је вeћа oд  100 м²     

(односи се и на чланове заједничког домаћинства), 

10. Oвjeрeнa изjaвa дa ћe кoрисник пoдстицaja 

дoбивeни плaстeник зaдржaти у влaсништву нajмaњe 

3 гoдинe oд пoтписивaњa Угoвoрa, 

11. Oвjeрeнa изjaвa дa подносилац захтјева у 

последњих 5 (пет) година није остварио право на    

донацију, додјелу или суфинансирање набавке 

пластеника од општине, министарства, хуманитарних 

и других организација (односи се и на чланове 

заједничког домаћинства), 

12. Овjeрeнa изjaвa дa ћe суфинaнсирaти 20% oд 

нaбaвнe циjeнe плaстeникa сa прaтeћoм oпрeмoм       

(575,20 КM),   

13. Овjeрeнa изjaвa дa ћe oбaвeзнo присуствoвaти 

eдукaциjи из oблaсти плaстeничкe   прoизвoдњe у    

трajaњу oд двa дaнa, 

14. Дoкaз ako je подносилац сaмoхрaни рoдитeљ 

(потврду Центра за социјални рад, извод из матичне       

књиге умрлих, дoкaз o рaзвoду) 

15. Доказ ако је лице инвалид или лице  са посебним 

потребама (односи се и на подносиоца захтјева и   на 

чланове домаћинства). 

V  ИЗБOР КAНДИДATA 

Члaн 6. 

Oпштина Србац oбjaвљуje Jaвни пoзив зa прeдajу 

зaхтjeвa зa дoдjeлу плaстeникa. 

Jaвни пoзив сaдржи услoвe и критeриje кoje кaндидaт 

мoрa испуњaвaти, пoтрeбну дoкумeнтaциjу и рoк зa 

пoднoшeњe зaхтjeвa. 

Избoр кaндидaтa зa дoдjeлу плaстeникa врши сe нa 

oснoву пристиглих приjaвa нa Jaвни пoзив. 

Члaн 7. 

Кoмисиjу зa oдaбир крajњих кoрисникa зa дoдjeлу 

плaстeникa сa прaтeћoм oпрeмoм путeм 

суфинaнсирaњa чинe два прeдстaвника Општине 

Србац  и један представник oргaнизaциje М-АИД. 

Зaдaтaк Кoмисиje je : 

• прeглeд приспjeлих приjaвa, eвидeнтирaњe 

кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe из Jaвнoг пoзивa,    



28.09.2021.                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 9                               40  

 

 

 

 

oбaвљaњe увиђaja нa лицу мjeстa, сaчињaвaњe ранг 

листe нa oснoву утврђeних  критeриja зa  бoдoвaњe тe 

дoстaвљaње ранг листe на сагласност Начелнику 

општине. 

Начелник општине, на приједлог Комисије, даје 

сагласност  на ранг листу корисника Пројекта. 

Рaнг листa oдaбрaних кaндидaтa сe oбjaвљуje нa 

oглaснoj табли и интернет стрaници Oпштинe Србац. 

Члaн 8. 

Изaбрaни кaндидaти пoтписуjу двoпaртитни Угoвoр o 

дoдjeли плaстeникa, кojим ћe бити рeгулисaнa свa 

дaљa мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe. 

Члaн 9. 

Прaвилник ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и биће 

објављен у Службеном гласнику општине Србац. 

Број : 02-330-110/21 

Датум: 27.07.2021. године  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

__________________________________________ 
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На основу  члана 59. и  82. Закона о локалној самo-

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

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

8/17), а у вези са реализацијом Програма обезбјеђења 

и кориштења новчаних средстава за подстицање ра-

звоја пољопривреде у 2021. години („Службени гла-

сник општине Србац“ број 7/21), Начелник општине  

доноси:  

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја у пољопривреди за 2021. годину 

  

I - О С Н О В Н Е   О Д Р Е Д Б Е 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником  се  прописују  услови  које  мо-

рају да испуњавају подносиоци захтјева за оства-

ривање  права  на подстицаје,  поступак  за  њихово  

остваривање,  висина  и  начин  исплате, односно 

одобравања  подстицајних средстава,   те  потребна  

документација  и  обрасци. 

 

Члан 2. 

 

Подстицаје могу остварити подносиоци захтјева са 

пребивалиштем, односно сједиштем на подручју 

општине Србац који испуњавају остале услове 

утврђене овим  Правилником. 

 

Члан 3. 

 

Подстицаји из члана 1. овог Правилника ће се, 

уколико није другачије прописано, остваривати 

путем захтјева за остваривање права на подстицаје на 

основу Јавног позива који ће бити отворен  према 

роковима утврђеним овим Правилником. 

 

Јавни позив из става 1. овог члана ће се објављивати 

на локалном радију, интернет страници  општинске 

управе општине Србац и огласној табли општинске 

управе Општине Србац. 

 

Члан 4. 

 

Захтјев  из члана 3. став 1.овог Правилника  се 

подноси на обрасцима „А“ и „Б“  који морају бити 

читко попуњени и садржавати сљедеће податке: 

 

I     за физичка лица (образац А): 

 

a)  име и  презиме,  адреса  становања, јединствени  

матични број (ЈМБ), регистарски број пољопривре-

дног газдинства (у даљем тексту: РБПГ), број текућег 

рачуна, назив  банке  код  које  је  рачун отворен  и  

број телефона, 

 

б)   врсту  подстицаја  за  који  се  захтјев  подноси, 

 

в)   остале потребне податке, 

 

г)   потпис  подносиоца  захтјева. 

 

II   за правна лица(образац Б): 

 

а)   назив правног лица и сједиште, ЈИБ, број жиро-

рачуна и назив банке,број  телефона, 

 

б)   врста подстицаја на који се захтјев подноси, 

 

в)   остале потребне податке, 

 

г)   печат и потпис овлашћеног лица. 

 

II – ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВ-   

       РЕДЕ И СЕЛА 

 

Члан 5. 

 

У складу са Програмом  обезбјеђења  и  кориштења  

новчаних средстава за подстицање развоја  пољо-

привреде у 2021. години подстицајна средства, са 

позиције буџета 416100- „Средства за пољопривредне 

произвођаче“, у износу од 60.000,00 КМ ће се 

усмјерити за: 
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1. Средства за суфинансирање набавке нових 

пољопривредних погонских   машина (трактора) и 

пољопривредних прикључака, у износу до 

16.750,00 КМ; 

2. Подстицај за произведено и продано поврће   у 

заштићеном простору (пластеницима) у износу до 

10.000,00 КМ; 

 

3. Субвенција власницима засада малине у      

износу до 5.000,00 КМ 

 

4.Субвенције власницима пчелињака за 

проширење пчелињих друштава у износу до 

1.500,00 КМ 

Члан 6. 

Одобравање подстицајних средстава вршиће се до 

утрошка средстава за предвиђене намјене. 

 

Поступак додјеле пластеника за Пројекат економскoг 

оснаживања социјално и материјално угрожених 

особа и младих особа кроз пластеничку производњу 

поврћа биће проведен путем засебног Јавног позива, 

док ће субвенција за подизање засада боровница и за 

пројекат "Развој произвођача боровнице" бити 

проведена преко ГЛС Кластера. Новчани износ од 

500,00 КМ биће утрошен на основу члана 6. 

Програма обезбјеђења  и  кориштења  новчаних  

средстава за подстицање развоја пољопривреде за 

2021. годину за потребе развoja пчеларства у складу 

са ИФАД пројектом у сарадњи са АПЦУ.  

 

Уколико по Јавном позиву не буде довољан број 

пристиглих потпуних захтјева по појединим мјерама 

овог Правилника, Закључком ће се неутрошена 

средства расподијелити  на друге мјере до укупног 

износа предвиђеног Буџетом општине Србац. 

 

Средства која након истека рокова за подношење 

захтјева за остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и одобравања средстава свим 

подносиоцима захтјева који испуњавају услове 

прописане овим Правилником, и након евентуалног 

доношења закључка из става 2. овог члана не буду 

утрошена до износа предвиђеног Буџетом утрошиће 

се за друге намјене кроз измјене и допуне Програма 

обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за 

подстицање развоја пољопривреде у 2021. години, 

који доноси Скупштина општине на приједлог 

Начелника општине. 

 

Члан 7. 

 

За набављена средства и опрему у иностранству, уз 

документацију прописану овим Правилником, није 

потребно прилагати фискални рачун, а потребно је 

доставити пратећу царинску документацију. 

 

За набавке, односно услуге, извршене од 

добављача/извођача ван подручја Републике, уз 

доказе о инвестираним средствима није потребно 

прилагати фискални рачун, а потребно је  доставити 

и доказ о уплати на жиро рачун добављача/извођача. 

Трошкови на рачунима или уговорима чија је 

вриједност изражена у страној валути биће 

прерачунати у вриједност конвертибилних марака 

према средњем курсу Централне банке БиХ важећем 

на дан запримања захтјева. 

 

 

III - ВИСИНА  НОВЧАНИХ  ПОДСТИЦАЈА  У  

        ПОЉОПРИВРЕДИ ПО ВРСТАМА И     

        УСЛОВИ  ЗА ЊИХОВО  ОСТВАРИВАЊЕ 

 

Члан 8. 

 

Средства за суфинансирање набавке нових 

пољопривредних погонских машина (трактора) и 

пољопривредних прикључака, у износу до 

16.750,00КМ 

(1) Право на подстицај из члана 8. тачка 1. остварују 

сви регистровани пољопривредни произвођачи који 

су у периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. 

године купили једну нову погонску машину (трактор) 

или један нови прикључак за пољопривредну 

механизацију и то: 

 

плуг обртни вучени, плуг, тањирачу, дрљачу, 

силомикс приколицу, берач кукуруза, тракторска 

приколицу, ролобалер, цистерна за осоку, 

самоутоварну прколицу за сијено, преса за сијено, 

ротациону дрљачу, сјетвоспремач, сијачицу за стрна 

жита, сијачицу за кукуруз, расипач минералног 

ђубрива, тракторску косачицу, тракторску прскалицу, 

малчер, атомизер, подривач, тракторска фреза, 

међуредни култиватор, сакупљачи и превртачи сијена 

и садилице и вадилице за поврће. 

 

(2) Подстицај из става 1. овог члана остварује  се  на  

основу   захтјева  из члана 4. овог    Правилника уз 

који се прилаже: 

 

1. докази о набавци нове погонске машине (трактора) 

и прикључка за пољопривредну механизацију: 

фискални рачун и рачун фактура (или овјерене 

фотокопије) 

 

2. овјерена изјава подносиоца захтјева да купљену 

погонску машину или прикључак за пољопривредну 

механизацију неће отуђити у периоду од 3 године, 

рачунајући од дана куповине и 

 

3. доказ о упису подносиоца захтјева у Регистар 

пољопривредних газдинстава. 

           



28.09.2021.                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 9                               42  

 

 

 

 

(3) Комисија именована од стране Начелника 

општине, на основу приложене документације излази 

на терен и на лицу мјеста констатује испуњеност 

услова за остваривање права на подстицајна средства 

и о томе сачињава записник. 

 

(4) Записник из става 3. овог члана прилаже се уз 

претходно достављени захтјев са прописаном 

документацијом, чиме се стичу услови за обраду 

захтјева. 

 

(5) Након извршене обраде захтјева, сви позитивно 

ријешени захтјеви пољопривредних произвођача 

рјешењем Начелника општине стичу право на 

додјелу подстицајних средстава. 

 

(6) Висина подстицајних средстава за потребе 

набавке нових пољопривредних погонских машина 

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

од цијене коштања погонске машине и не може бити 

већа од 3.000,00 КМ по кориснику.  

 

Висина подстицајних средстава за потребе набавке 

нових прикључака  из овог члана утврђује се у 

висини до 50% од цијене коштања прикључака  и не 

може бити већа од 1.500,00 КМ по кориснику.  

 

У случају већег броја поднесених захтјева, 

предвиђени износ ће бити пропорционално 

распоређен по корисницима у односу на износ 

уложених средстава. 

 

(7) Захтјев за исплату подстицајних средстава из овог 

члана подноси се најкасније до 30.09.2021. године 

 

Члан 9. 

 

Подстицај за произведено и продано поврће у 

заштићеном простору  (пластеницима) у износу до 

10.000,00 КМ; 

 

 

(1) Подстицај  из става 1. овог члана остварује  се  на  

основу  захтјева  из члана 4. овог Правилника уз који 

се прилаже: 

 

1.  Доказ о упису подносиоца захтјева у Регистар 

пољопривредних газдинстава; 

2. За произвођаче поврћа: доказ о продаји поврћа 

(отпремнице за продато поврће) и        Уговор о 

откупу поврћа склопљен са откупљивачем. 

 

(2) Подршка из става 1. овог члана остварује се након 

инвестирања тј. након продаје поврћа, обраде 

приспјелих захтјева и Комисијског прегледа уредних 

захтјева. 

 

(3) 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, 

 

(4) Крајњи рок за подношење захтјева за остваривање 

права на новчане подстицаје из овог члана је до 

30.10.2021. године. 

 

Члан 10. 

 

Субвенција власницима засада малине у износу до 

5.000,00 КМ 

 

1. Подстицај из члана 10. Став 1. Овог 

правилника остварује се на основу захтјева 

из члана 4. овог Правилника уз који се 

прилаже: 

2. Доказ о упису подносиоца захтјева у 

Регистар пољопривредних газдинстава са 

списком ажурираних површина гдје је 

наведено да у регистру има уписано 

минимално 0,1 ha под засадом малина; 

3. Висина подстицајних средстава за потребе 

произвођача малине из овог члана утврђује 

се у висини до 200 КМ за 0,1 ha засада 

малине, док максимални износ одобрених 

средстава не може бити већи од 2.000,00 КМ 

по кориснику подстицаја. 

4. Крајњи рок за подношење захтјева за 

остваривање права на новчане подстицаје из 

овог члана је до 30.10.2021.године. 

 

Члан 11. 

 

Субвенције власницима пчелињака за проширење 

пчелињих друштава у износу   до 1.500,00 КМ 

 

За новчану субвенцију из члана 11. захтјев могу 

поднијети регистрована Удружења пчелара са 

подручја општине Србац која ће на основу плана 

расподјеле новчаних средстава приказати за које 

намјене и на који број корисника (чланова 

удружења), ће средства бити распоређена.  

Подстицај из овог члана Правилника остварује се на 

основу захтјева из члана 4. уз који се прилаже: 

1. Доказ о упису корисника подстицаја у 

Регистар пољопривредних газдинстава; 

2. Доказ да су корисници уписани у евиденцију 

пчелара и пчелињака у Републици Српској, 

са пребивалиштем на подручју општине 

Србац; 

3. План расподјеле средстава по корисницима 

сачињен од стране Удружења пчелара са 

подручја општине Србац. 
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Исплата средстава за подстицаје ће се извршити на 

рачун подносиоца захтјева (Удружења пчелара), а 

висина новчаног подстицаја не може бити већа од 250 

КМ по кориснику (члану удружења). 

 

Крајњи рок за подношење захтјева за остваривање 

права на новчане подстицаје из овог члана је до 

30.10.2021.године. 

 

Члан 12. 

 

Анализу и оцјену захтјева достављених по Јавном 

позиву вршиће Комисија за новчане подстицаје у 

пољопривреди (у даљем тексту: Комисија), коју 

именује Начелник општине и броји 3 члана и то: 

Представник општинске управе општине Србац – 2 

члана, 

Представник Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Србац- АПИС  -1 члан, 

 

Задатак Комисије је да оцјени све елементе 

поднесених захтјева у складу са овим Правилником, 

те да најкасније у року од 15 (словима: петнаест) дана 

од дана истека рока за подношење захтјева за 

остваривање права на подстицаје за поједине намјене 

достави Начелнику општине извјештај о раду 

Комисије и приједлог Одлуке о расподјели средстава, 

односно приједлог Одлуке о листи  за подстицаје из 

члана 5., односно Закључака/Рјешења о одобравању 

средстава  за подстицаје из члана 5. овог Правилника. 

 

Члан 13. 

 

Комисија задржава право провјере документације 

приложене уз захтјев и информација наведених у 

захтјеву у случају сумње у вјеродостојност истих, као 

и оцјену прихватљивости висине и намјене исказаних 

трошкова. 

Члан 14. 

 

Захтјеви са непотпуном документацијом, поднесени 

изван утврђене форме и рока, неће се разматрати. 

 

 

Члан 15. 

 

Исплата подстицајних средстава, уколико није 

другачије прописано, вршиће  се  на текући рачун, 

односно жиро-рачун корисника. 

 

IV- ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

 

Подстицајна  средства  за  све  намјене  наведене  у  

члану  5.  овог  Правилника  исплаћују  се  крајњим  

корисницима  по донесеној Одлуци Скупштине 

општине о одобравању исплате средстава за поједине 

намјене, односно на основу Закључка- Рјешења 

Начелника општине када за то постоје услови. 

 

Члан 17. 

 

Корисници средстава морају чувати оргиналну доку-

ментацију на основу које су остварили подстицајна 

средства најмање три године од дана добијања под-

стицајних средстава. 

 

Члан 18. 

 

Саставни дио овог Правилника су захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје  „А“ (за 

физичка лица) и  захтјев за остваривање права на 

новчане подстицаје  „Б“  (за правна лица). 

 

Члан 19. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном  доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику  општине  Србац. 

 

Број: 02-330-123/21 

Датум: 30.08.2021. године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник БиХ „ бр. 39/14 ) , члана 59. и 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске « бр. 97/16, 36/19, 61/21 ), члана 63. и 91. 

Статута општине Србац ( « Службени гласник општина Србац « бр. 5/17, 8/17 ) и члана 7. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац ( « Службени гласник општине Србац « бр. 3/15   ),  а након 

пријема приједлога Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности за измјене и допуне Плана 

јавних набавки  бр. 05-404-132/21 од 16.07.2021. године  , Начелник општине Србац, дана  16.07.2021. године,  

доноси 
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О Д Л У К У 

О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА ПЕРИОД ДО 

31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

У Плану јавних набавки општине Србац за период до 31.12.2021. године ( „ Службени гласник општине Србац „ бр. 

2/21, 4/21, Одлука о измјенама Плана јавних набавки бр. 02-404-125/21 од 06.07.2021. године )  ( у даљем тексту: 

План јавних набавки ), у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ , ставка 69. мијења се и гласи: 

 

ВРС-

ТА 

НА-

БА-

ВКЕ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ

-ЈСКИХ 

СРЕДСТА-

ВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ 

69. 

Радо-

ви 

Уређење града – 

уређење простора за 

постављање објеката 

за смјештај огрева за 

потребе ЗЕВ-а на 

територији града 

Српца 

5.000,00 КМ 

412800 

( расходи за 

уређење 

града  ) 

Буџет 

општине 

Србац за 

2021. годину 

Јули/новембар 

2021. године 
Директни споразум 

Милорад Лепир, 

Божо Марковић, 

Милован Поповић, 

Дарио Кресојевић 

 
Члан 2. 

 

У Плану јавних набавки у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ, послије ставке бр. 78б. додају се нове ставке 78в., 78г., 78д., 78ђ. , 78е. и то:  

 

ВРСТА 

НАБА-

ВКЕ 
ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

 ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАН-

СИЈСКИХ 

СРЕДСТА-

ВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ 

78в. 

Радови 

Извођење додатних 

(вишка и 

непредвиђених ) 

радова и  регулисање  

мањка радова по 

Уговору бр. 02-404-

3/21 о извођењу 

радова 

„Реконструкције 

потисног 

дистрибутивног 

цјевовода од 

изворишта „ 

Пријебљези „ до 

насеља Повелич и 

изградњe водоводне 

мреже у МЗ Ћукали „ 

закљученог дана 

13.01.2021. године 

између „„ ЕКО ЕУРО 

ТИМ „ д.о.о. Крупа 

на Врбасу и општине 

Србац 

 

90.266,45 КМ 

Средства  по 

Одлуци Владе 

Републике 

Српске о 

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању  

приоритетних 

пројеката из 

Програма 

јавних 

инвестиција 

Републике 

Српске за 

финансирање 

из     буџета у 

2020. години 

са расподјелом 

средстава ( „ 

Службени 

гласник 

Републике 

Српске „ бр. 

77/20 ) 

 

Средства  по 

Одлуци Владе 

Републике 

Српске о 

измјенама и 

допунама 

Одлуке о 

одређивању  

приоритетних 

пројеката из 

Програма 

јавних 

инвестиција 

Републике 

Српске за 

финансирање 

из     буџета у 

2020. години 

са расподјелом 

средстава ( „ 

Службени 

гласник 

Републике 

Српске „ бр. 

77/20 ) 

 

Јул/аугуст 2021. 

године 

 

Преговарачки поступак без 

објављивања обавјештења 

о набавци 

Милорад Лепир 

78г. 

Услуге 

Израда пројектне 

документације за 

изградњу 

Друштвеног дома у 

Мјесној заједници 

Срђевићи – фаза I 

1.500,00 КМ 

Средства по 

обавјештењу  

Министарства 

пољопривреде

, шумарства и 

водопривреде 

Републике 

Српске – 

Јединица за 

координацију 

пољопривредн

их пројеката 

бр. 860/21 од 

16.06.2021. 

године  

Средства по 

обавјештењу  

Министарства 

пољопривреде

, шумарства и 

водопривреде 

Републике 

Српске – 

Јединица за 

координацију 

пољопривредн

их пројеката 

бр. 860/21 од 

16.06.2021. 

године 

Јул/аугуст 2021. 

године 

 

Директни споразум 
Сузана Кнежевић, Божо Марковић, Дарио 

Кресојевић 
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78д. 

Радови 

Израда Друштвеног 

дома у Мјесној 

заједници Срђевићи – 

фаза I 

83.970,09 КМ 

Средства по 

обавјештењу  

Министарства 

пољопривреде

, шумарства и 

водопривреде 

Републике 

Српске – 

Јединица за 

координацију 

пољопривредн

их пројеката 

бр. 860/21 од 

16.06.2021. 

године  

Средства по 

обавјештењу  

Министарства 

пољопривреде

, шумарства и 

водопривреде 

Републике 

Српске – 

Јединица за 

координацију 

пољопривредн

их пројеката 

бр. 860/21 од 

16.06.2021. 

године 

Јул/аугуст 2021. 

године 

 

Отворени поступак 
Сузана Кнежевић, Божо Марковић, Дарио 

Кресојевић 

78ђ. 

Радови 

Израда Друштвеног 

дома у Мјесној 

заједници Разбој 

Љевчански – фаза II 

42.735,04 КМ 

Средства по 

обавјештењу  

Министарства 

пољопривреде

, шумарства и 

водопривреде 

Републике 

Српске – 

Јединица за 

координацију 

пољопривредн

их пројеката 

бр. 860/21 од 

16.06.2021. 

године  

Средства по 

обавјештењу  

Министарства 

пољопривреде

, шумарства и 

водопривреде 

Републике 

Српске – 

Јединица за 

координацију 

пољопривредн

их пројеката 

бр. 860/21 од 

16.06.2021. 

године 

Јул/аугуст 2021. 

године 

 

Конкурентски захтјев за 

достављање понуда 

Сузана Кнежевић, Божо Марковић, Дарио 

Кресојевић 

78е. 

Услуге 

Израда стручног 

мишљења и 

урбанистичко-

техничких услова за 

изградњу кружне 

раскрснице 

5.850,00 КМ 

511700 

( издаци за 

израду прост. 

планске 

докуме.) 

( средства 

преостала 

након 

реализације 

јавне набавке 

под редним 

бројем 73. из 

Плана јавних 

набавки) 

Буџет 

општине 

Србац за 2021. 

годину 

Јул/аугуст 2021. 

године 

 

Директни споразум 
Сузана Кнежевић, Марија Лепир, 

Дарио Кресојевић 

 

Члан 3.  

 

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

комуналне дјелатности  мијења се и умјесто досадашњих «  1.457.951,86 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, 

износи « 1.682.273,44 КМ «, у који износ није урачунат ПДВ. 

                      

 Члан 4. 

   

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 « 

1.819.637,81 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, износи « 2.043.959,39 КМ «, у који износ није урачунат ПДВ.

              

 

Члан  5. 

 

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

страници општине Србац. 

 

Број: 02-404-138/21                      

Датум: 16.07. 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 молбе  Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности за исправку грешке  бр. 05-404- 

/21 од 16.07.2021. године  , Начелник општине Србац, дана  16.07.2021. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

У Плану јавних набавки општине Србац за период до 31.12.2021. године ( „ Службени гласник општине Србац „ бр. 

2/21, 4/21, 7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021. године )  ( у 

даљем тексту: План јавних набавки ), у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ , ставка 78в. мијења се и гласи: 

 

ВРСТА 

НАБА

ВКЕ 
ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА 

ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ 

8в. 

Радови 

Извођење 

додатних ( вишка 

и непредвиђених ) 

радова по Уговору 

бр. 02-404-3/21 о 

извођењу радова 

„Реконструкције 

потисног 

дистрибутивног 

цјевовода од 

изворишта „ 

Пријебљези „ до 

насеља Повелич и 

изградњe 

водоводне мреже 

у МЗ Ћукали „ 

закљученог дана 

13.01.2021. године 

између „„ ЕКО 

ЕУРО ТИМ „ 

д.о.о. Крупа на 

Врбасу и општине 

Србац 

 

101.332,55 КМ 

Средства  по 

Одлуци Владе 

Републике Српске 

о измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању  

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Српске 

за финансирање 

из     буџета у 

2020. години са 

расподјелом 

средстава ( „ 

Службени 

гласник 

Републике Српске 

„ бр. 77/20 ) 

 

Средства  по 

Одлуци Владе 

Републике Српске 

о измјенама и 

допунама Одлуке 

о одређивању  

приоритетних 

пројеката из 

Програма јавних 

инвестиција 

Републике Српске 

за финансирање 

из     буџета у 

2020. години са 

расподјелом 

средстава ( „ 

Службени 

гласник 

Републике Српске 

„ бр. 77/20 ) 

 

Јул/аугуст 2021. године 

 

Преговарачки 

поступак без 

објављивања 

обавјештења о 

набавци 

Милорад Лепир 

Члан 2. 

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

комуналне дјелатности  мијења се и умјесто досадашњих «  1.682.273,44 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, 

износи « 1.693.339,54 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 « 

2.043.959,39 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, износи « 2.055.025,49 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: 02-404-140/21                                 

Датум: 16.07. 2021. године   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

                                     

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број: 

5/17 и 8/17) и члана 9. Правилника о поступку и 

критеријумима за одобравање средстава за 

реализацију пројеката омладинских неформалних 

група са подручја општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 6/19), Начелник 

општине доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за реализацију пројеката 

омладинских неформалних група који ће се 

суфинансирати из Буџета општине Србац за 2021. 

годину 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком одобравају се средства за реализацију 

пројеката омладинских неформалних група који ће се 

суфинансирати из Буџета општине Србац за 2021. 

годину, и то:  

 
Рб. Назив пројекта Одобрена 

средства 

1 Мали рај – реновирање пута и 

обнова друштвене викендице у 

Брезовљанима 

725,00 

2 Омладина Дугог Поља – стони 

тенис у друштвеном дому Дуго 

Поље 

745,00 

3 Аматерски стонотениски клуб 

Србац – набавка стола за стони 

тенис 

730,00 

4 Млади за младе – изградња 

дјечијег изгралишта Кобаш 

1.300,00 

5 Моје Ножичко – вањска расвјета 

око дома Ножичко 

750,00 

6 Креативци – буди друг и 

придружи се, дружење младих 

људи са дјецом са посебним 

потребама 

600,00 

7 НГ Ножичко – уређење 

игралишта за одбојку 

750,00 

8 Бардача – реконструкција дома у 

Бардачи 

1.200,00 

9 Омладина Бардаче – другарски 

кутак, уређење надстрешнице код 

друштвеног дома 

350,00 

10 Волонтери на мрежи – промоција 

волонтеризма 

1.000,00 

11 Мали одмор – обнова клупа 

испред школе у Кукуљама 

1.300,00 

12 Група Лијевче – куповина и 

постављање озвучења у дому 

1.300,00 

13  Омладина Ћукала – „Спорт 

Ћукала“ 

1.300,00 

14 Омладина уз најмлађе – набавка 

опреме за изгралиште за најмлађе 

950,00 

Укупно: 13.000,00 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у Службеном гласнику општине Србац, на 

огласној табли Општинске управе Србац и на 

званичној општинској интернет страници 

(www.srbac-rs.com),  те путем локалне радио станице 

(Радио Србац). 

 

Број: 02-022-130/21 

Датум: 28.07.2021.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 спремиште за опрему ватрогасног сервиса и 

ватрогасне уређаје за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице Србац ,  понуђачу –   

„ ЦЕНТРОКОП „ д.о.о.Србац 

 

Члан 1. 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача  „ ЦЕНТРОКОП „ 

д.о.о.Србац, за  испоруке робе  - материјала за 

спремиште за опрему ватрогасног сервиса и 

ватрогасне уређаје за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице Србац,  у  износу од 2.638,18 КМ 

, у који износ није  урачунат ПДВ односно у укупном 

износу од  3.086,67 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- 110/21  

и проведен је у складу са Законом о  јавним 

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

Правилником о поступку директног споразума 

http://www.srbac-rs.com/
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(«Службени гласник општине Србац » број: 3/15, 

8/16).  

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници  општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
 

Поступак јавне набавке  робе „Набавка материјала за 

спремиште за опрему ватрогасног сервиса и 

ватрогасне уређаје „ покренут је  Одлуком Начелника 

општине бр. 02-404-110/21 од 21.06.2021. године а на 

приједлог Територијалне ватрогасне јединице Србац. 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

7/21 ) ( редни број: 88 ). 

 

Процјењена вриједност набавке: 3.000,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

Након испитивања стања на тржишту предметне 

робе,  општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначну  понуду за испоруку  предметне робе  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-110-1/21 

од 16.07.2021. године) од Привредног друштва 

„ЦЕНТРОКОП„ д.о.о.Србац . 

 

До крајњег рока за пријем понуда (30.07.2021. године 

до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је понуда Привредног друштва 

„ЦЕНТРОКОП„ д.о.о.Србац. 

Анализом и оцјеном понуде од стране Територијалне 

ватрогасне јединице Србац као  организационе 

јединице надлежне/задужене  за предметну набавку,  

утврђено је да достављена понуда има следеће 

елементе: 

 

1. „ ЦЕНТРОКОП „ д.о.о.Србац ( понуда бр. 2/21 

достављена дана 30.07.2021. године у 9,35 часова)  

 

Цијена: 2.638,18 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 3.086,67 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-110-1/21 од 

16.07.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа. 

 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Обзиром да је достављена понуда понуђача  

„ЦЕНТРОКОП„ д.о.о.Србац технички задовоља-

вајућа 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 Територијалне ватрогасне јединице Србац 

о анализи понуде са препоруком за закључивање 

Уговора , одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-110-2/21 

Датум: 10.8.2021. 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 поправку надстрешнице за огрев за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице Србац ,  

понуђачу –  „ ЦЕНТРОКОП „ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача  „ЦЕНТРОКОП„ 

д.о.о. Србац, за  испоруке робе  -  материјала за 

поправку надстрешнице за огрев за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице Србац,  у  износу 

од 2.084,33 КМ , у који износ није  урачунат ПДВ 

односно у укупном износу од  2.438,67 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- 109/21  

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 

интернетској страници  општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
Поступак јавне набавке  робе „Набавка материјала за 

поправку надстрешнице за огрев „ , покренут је  
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Одлуком Начелника општине бр. 02-404-109/21 од 

21.06.2021. године а на приједлог Територијалне 

ватрогасне јединице Србац. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

7/21 ) ( редни број: 87 ). 

 

Процјењена вриједност набавке: 2.000,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметне 

робе,  општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначну  понуду за испоруку  предметне робе  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-109-1/21 

од 16.07.2021. године ) од Привредног друштва 

„ЦЕНТРОКОП„ д.о.о. Србац. 

До крајњег рока за пријем понуда (30.07.2021. године 

до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је понуда Привредног друштва 

„ЦЕНТРОКОП„ д.о.о. Србац. 

Анализом и оцјеном понуде од стране Територијалне 

ватрогасне јединице Србац као организационе 

јединице надлежне/задужене  за предметну набавку,  

утврђено је да достављена понуда има следеће 

елементе: 

 

1. „ ЦЕНТРОКОП „ д.о.о. Србац ( понуда бр. 1/21  

достављена дана 30.07.2021. године у 9,37 часова)  

Цијена: 2.084,33 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 2.438,67 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-109-1/21 од 

16.07.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа. 

У понуди нема рачунских грешки. 

Обзиром да је достављена понуда понуђача  

„ЦЕНТРОКОП„ д.о.о. Србац технички задовоља-

вајућа и да су обезбјеђена додатна средства за 

реализацију набавке ( обзиром да је понуђена цијена 

већа од процјењене вриједности набавке за укупан 

износ од 98,67 КМ у који износ је урачунат ПДВ),  

настојећи обезбједити адекватну размјену вриједно-

сти за новац, све у складу са одредбама Правилника о 

поступку директног споразума («Службени гласник 

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

Извјештаја Територијалне ватрогасне јединице Србац 

о анализи понуде са препоруком за закључивање 

Уговора , одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-109-2/21 

Датум: 11.08.2021. 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, 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 обављању услуга „Редовне 

контроле видео надзора и противпожарног 

система у згради општине Србац и новој сали   

СО-е Србац (за 2021. годину)„ ,  понуђачу – 

Привредном друштву  „DESKinženjering„ д.о.о. 

Бања Лука 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - Привредног 

друштва  „DESKinženjering„ д.о.о. Бања Лука, за  

обављање услуга „ Редовне контроле видео надзора и 

противпожарног система у згради општине Србац и 

новој сали  СО-е Србац (за 2021. годину) „ , у   износу 

од  1.497,50 КМ у који износ није урачунат ПДВ, 

односно у укупном износу од  1.752,08 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- 120/21 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 „Редовна контрола 

видео надзора и противпожарног система у згради 

општине Србац и новој сали СО-е Србац (за 2021. 

годину)„   , покренут је  Одлуком Начелника општине 

бр. 02-404-120/21 од 02.07.2021. 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, 

7/21 ) ( редни број:9). 
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Процјењена вриједност набавке износи 1.500,00 КМ , 

у који износ није урачунат ПДВ.  

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга, општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначне  понудe за обављање предметних услуга  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-120-1/21 

од 08.07.2021. године) од Привредног друштва 

„САГА РС „ д.о.о. Бања Лука и „DESKinženjering „ 

д.о.о. Бања Лука. 

 

До крајњег рока за достављање понуда одређеног од 

стране уговорног органа – општине Србац 

(23.07.2021. године до 9,00 часова) на адресу 

општине Србац достављена је једна понуда и то 

понуда  Привредног друштва „ DESKinženjering „ 

д.о.о. Бања Лука. 

 

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. „ DESKinženjering „ д.о.о. Бања Лука ( понуда  бр. 

126/21  достављена дана 23.07.2021. године у 8,50  

часова)  

 

Цијена: 1.497,50 КМ у који износ није урачунат ПДВ, 

односно укупно 1.752,08 КМ у који износ је урачунат 

ПДВ.  

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-120-1/21 од 

08.07.2021 године те је иста технички 

задовољавајућа. 

 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Критериј за додјелу уговора је: „Најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде „ . 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Привредног друштва „ DESKinženjering „ д.о.о. Бања 

Лука технички задовољавајућа, да је једина понуда 

достављена у предметном поступку јавне набавке  и 

да вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

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 Службе Начелника 

општине о анализи понуде са препоруком за 

закључивање Уговора, одлучено је као у диспозитиву 

ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-120-2/21 

Датум: 11.08. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 69. став 2. тачка д) 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 услуга– «Oбављање 

банкарских услуга (услуга платног промета) за 

потребе општинске управе општине Србац за  период  

до 31.12.2021. године«,  Начелник општине Србац  

доноси 

 

О Д Л У К У 

о поништавању поступка јавне набавке   

 

Члан 1. 

 

ПОНИШТАВА СЕ поступак јавне набавке  услуга– 

«Oбављање банкарских услуга (услуга платног 

промета) за потребе општинске управе општине 

Србац за  период  до 31.12.2021. године“ , покренут 

Одлуком Начелника општине бр. 02-404-128/21 од 

07.07.2021. године, јер ниједна од примљених понуда 

није прихватљива. 

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: 

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. 02-404-128/21 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: 2.000,00 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 
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„SberBank„ А.Д.  Бања Лука  (Захтјевом за 

достављање понуда бр. 02-404-128-1/21 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 „SberBank„ А.Д.  Бања Лука. 

 

Анализом понуде од стране Одјељења за финансије 

као организационе јединице надлежне за предметну 

набавку утврђено је да достављена понуда има 

следеће елементе: 

 

1. „SberBank „ А.Д.  Бања Лука ( понуда  бр. 1200-

18604/21 достављена дана 14.07.2021. године у 9,00 

часова)  

 

Цијена: 1.800,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ  

 

- у Обрасцу за цијену понуде , у табели, за ставке под 

редним бројем 1.-4. нису наведене јединичне цијене 

односно понуђене јединичне цијене су 0,00 КМ што 

није дозвољено тендерском документацијом . У 

Обрасцу бр. 2 Захтјева за достављање понуда бр. 02-

404-128-1/21 од 07.07.2021. године у тачки 3. стоји да 

за сваку ставку у понуди се мора навести цијена и да 

јединична цијена не може износити 0,00 КМ 

 

- укупна цијена понуде , узимајући у обзир производ 

количине ставке и јединичних цијена ставке из 

понуде ( које се не могу исправљати )  износи 

3.600,00 КМ а не 1.800,00 КМ како стоји у понуди те 

је понуда у складу са чланом 68. став 4. тачка и)  

Закона о јавним набавкама одбачена као 

неприхватљива  јер није потпуна и не испуњава 

захтјеве из тендерске документације. 

 

Након пријема Извјештаја Одјељења за финансије о 

анализи понуде са препоруком за поништавање 

поступка јавне набавке,  одлучено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-128-2/21 

Датум: 11.08.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

177 

 

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 “ Текућег 

одржавања каналске мреже на подручју општине 

Србац за период до 31.12.2021. године „ понуђачу 

Комуналном предузећу  

„ КОМУНАЛАЦ „ А.Д.  Србац 

 

Члан 1. 

 

I  ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о обављању  услуга 

“Текућег одржавања каналске мреже на подручју    

општине Србац за период до 31.12.2021. године„ 

понуђачу Комуналном предузећу    „ ОМУНАЛАЦ„ 

А.Д.  Србац. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је у   општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 130/21 

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  9.945,00 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 13.07.2021. године 

по приједлогу Одјељења за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности донио Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке услуга ( Конкурентског 

захтјева за достављање понуда са кориштењем е-

аукције ) – « Текуће одржавање каналске мреже на 

подручју општине Србац за период до 31.12.2021. 

године «. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-44-3-30/21  за 

предметне услуге  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 14.07.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе општине Србац. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

7/21 )  ( редни број:49). 
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Процјењена вриједност набавке износи 8.547,00 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. 02-404-130-1/21 од 14.07.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 10.08.2021. године до 9,00 часова ) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-198/21 од 

20.07.2021.године )   дана 10.08.2021. године у 9,05 

часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 7. понуђача . 

 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда и то 

понуда Комуналног предузећа „ КОМУНАЛАЦ „ 

А.Д.  Србац( Записник о пријему понуда у спису 

предмета). 

 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

 

1. Комунално предузеће „ КОМУНАЛАЦ „ А.Д.  

Србац 

 

Понуда  бр. 01-327/21 достављена дана 09.08.2021. 

године, у 13,45 часова  

 

Цијена : 8.500,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 9.945,00 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 Комуналног 

предузећа „ КОМУНАЛАЦ „ А.Д.  Србац садржи сву 

документацију тражену Конкурентским захтјевом за 

достављање понуда бр. 02-404-130-1/21 од 

14.07.2021. године односно да је иста технички 

задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Комуналног предузећа „ КОМУНАЛАЦ „ А.Д.  

Србац технички задовољавајућа, да је једина понуда 

достављена у предметном поступку јавне набавке  и 

да вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да  у поступку јавне набавке 

услуга “ Текућег одржавања каналске мреже на 

подручју општине Србац за период до 31.12.2021. 

године „  прихвати понуду Комуналног предузећа „ 

КОМУНАЛАЦ „ А.Д.  Србац, односно да донесе 

Одлуку о додјели Уговора о обављању предметних 

услуга укупне вриједности од 9.945,00 КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 5 ( пет ) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке. Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три.         

 

Број: 02 – 404- 130-2/21 

Датум: 16.08.2021. 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 једнократних 

заштитних маски за заштиту лица у циљу спречавања 

опасности од  вируса корона ( COVID -19 )„ ,  

Начелник општине Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о поништавању поступка јавне набавке   

 

Члан 1. 

 

ПОНИШТАВА СЕ поступак јавне набавке робе « 

Набавка једнократних заштитних маски за заштиту 

лица у циљу спречавања опасности од вируса корона 

( COVID -19 ) „ ( Директни споразум ) , покренут 

Одлуком Начелника општине бр. 02-404-65/21 од 

28.04.2021. 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 
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интернет страници општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

Начелник општине Србац је дана 28.04.2021 године 

по приједлогу Одјељења за општу управу  донио 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке робе 

(Директни споразум): „Набавка једнократних 

заштитних маски за заштиту лица у циљу спречавања 

опасности од вируса корона ( COVID -19 ) „ . 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

7/21 ) ( редни број:39 ). 

Укупно процјењена вриједност набаваке ( без ПДВ-а) 

износи 2.000,00 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 - Захтјеву за 

достављање понуда бр. 02-404-65-1/21 од 04.05.2021. 

године и бр. 02-404-65-1/21 од 17.05.2021. године. 

До крајњег рока за пријем понуда одређеног од 

стране уговорног органа ( до 26.05.2021. године до 

10,00 часова ) на адресу уговорног органа није 

достављена ниједна понуда за испоруке предметне 

робе, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-65-2/21 

Датум: 19.08.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 10. став 1. тачка д)  и члана 18. став 

2. 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, 61/21 ) , члана 

63. и 91. Статута општине Србац ( « Службени 

гласник општине Србац « бр. 5/17, 8/17) и члана 38. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац ( „ Службени гласник општине 

Србац „ бр. 3/15 ) одлучујући о приједлогу Одјељења 

за општу управу бр. 03-404-58/21 од 21.04.2021. 

године, Начелник општине Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о набавци робе – штампаног и интернет издања 

„Службеног гласника Републике Српске„ и 

интернет издања   „Службеног гласника Босне и 

Херцеговине„ и набавци услуга штампања 

образаца за потребе матичних канцеларија 

општинске управе и изузећу од примјене Закона о 

јавним набавкама   

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се набавка робе – штампаног 

и интернет издања „ Службеног гласника Републике 

Српске „ и интернет издања   „ Службеног гласника 

Босне и Херцеговине „ и набавка услуга штампања 

образаца за потребе матичних канцеларија општинске 

управе ( Извода из матичних књига ) и изузеће од 

примјене Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ „ бр. 39/14 )  за предметне набавке. 

 

Члан 2. 

 

Испоруку робе/извршавање услуга  из члана 1. ове 

Одлуке  вршиће: 

 

- штампано и интернет издање  „ Службеног гласника 

Републике Српске „ – ЈУ „ Службени     гласник 

Републике Српске „ Бања Лука 

 

- интернет издање  „ Службеног гласника БиХ „ – ЈП 

НИО „ Службени лист Босне и Херцеговине „ 

Сарајево 

 

- штампање образаца за потребе матичних кан-

целарија општинске управе (Извода из матичних 

књига ) – ЈУ „ Службени гласник Републике Српске „ 

Бања Лука 

Члан 3. 

 

Процјењена вриједност средстава за набавку 

робе/услуга из члана 1.ове Одлуке за 2021. годину 

износи: 

 

- штампано и интернет издање „ Службеног гласника 

Републике Српске „ и интернет издања   „ Службеног 

гласника Босне и Херцеговине „ – 683,70 КМ у који 

износ није урачунат ПДВ 

- штампање образаца за потребе матичних 

канцеларија општинске управе ( Извода из матичних 

књига ) – 3.418,80 КМ у који износ није урачунат 

ПДВ 

 

Средства за реализацију набавке обезбјеђена су 

буџетом општине Србац за 2021. годину и то: 

 

- штампано и интернет издање „ Службеног гласника 

Републике Српске „ и интернет издање   „ Службеног 

гласника Босне и Херцеговине „ – буџетска позиција 

412300- расходи за режијски материјал (Одјељење за 

општу управу ) 

- штампање образаца за потребе матичних кан-

целарија општинске управе ( Изводи из матичних 

књига ) – буџетска позиција 412300- расходи за 

режијски материјал (Одјељење за општу управу ) 

 

Члан 4. 

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. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Дана 21.04.2021. године Начелнику општине је од 

стране Одјељења за општу управу, у вези са 

одредбама члана 38. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац ( „ Службени 

гласник општине Србац „ бр. 3/15 ) достављен 

приједлог бр. 03-404-58/21  од 21.04.2021. године за 

доношење Одлуке о изузећу од примјене Закона о 

јавним набавкама БиХ набавке робе – штампаног и 

интернет издања „ Службеног гласника Републике 

Српске „ и интернет издања   „ Службеног гласника 

Босне и Херцеговине „ и набавке услуга штампања  

образаца за потребе матичних канцеларија 

општинске управе. 

 

Узимајући у обзир чињеницу  да су  предмет јавне 

набавке робе/услуге за које тржиште није отворено за 

конкуренцију, испуњени су услови за изузеће од 

примјене Закона о јавним набавкама БиХ у складу са 

чланом 10.став 1. тачка д) Закона, те је одлучено је 

као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Број: 02–404-155/21 

Датум: 23.08.2021. 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 обављању услуга „ Израде 

урбанистичко-техничких услова и пројектне 

документације ( пројекта изведеног стања ) за  

легализацију станова за смјештај избјеглих и 

расељених лица у Улици „ Моме Видовића „ у 

Српцу „,  понуђачу – Акционарском друштву за 

организовање изградње и уређења насеља „ 

ДОБОЈИНВЕСТ „ Добој   

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача  - Акционарског 

друштва за организовање изградње и уређења насеља 

„ДОБОЈИНВЕСТ„ Добој за  обављањe услуга 

„Израде урбанистичко-техничких услова и пројектне 

документације (пројекта изведеног стања) за  

легализацију станова за смјештај избјеглих и 

расељених лица у Улици „ Моме Видовића „ у 

Српцу„  ,  у  износу од 5.200,00 КМ у који износ није  

урачунат ПДВ односно у укупном износу од  6.084,00  

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- 129/21  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 „Израда 

урбанистичко-техничких услова и пројектне 

документације (пројекта изведеног стања) за  

легализацију станова за смјештај избјеглих и 

расељених лица у Улици „ Моме Видовића „ у Српцу 

„, покренут је  Одлуком Начелника општине бр. 02-

404-129/21 од 09.07.2021. 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. 2/21, 4/21, 

7/21) ( редни број:74 ). 

 

Процјењена вриједност набавке: 5.273,50 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга, општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначну  понуду за извршавање предметних услуга  

( Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-129-1/21 

од 13.07.2021. године) од Привредног друштва 

„ДОБОЈИНВЕСТ „ А.Д. Добој . 

 

До крајњег рока за достављање понуда ( 02.08.2021. 

године до 10,00 часова ) на адресу општине Србац 

достављена је понуда Акционарског друштва за 

организовање изградње и уређења насеља „ 

ДОБОЈИНВЕСТ „ Добој. 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности као  организационе јединице 
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надлежне/задужене  за предметну набавку,  утврђено 

је да достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Акционарско друштвo за организовање изградње и 

уређења насеља „ ДОБОЈИНВЕСТ „ Добој ( понуда 

бр. 499/21  достављена дана 30.07.2021. године у 8,30 

часова)  

 

Цијена: 5.200,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно 6.084,00  КМ у који износ је урачунат 

ПДВ 

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-129-1/21 од 

13.07.2021. 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. 02-404-129-1/21  од 

13.07.2021. године, и обзиром да понуђена цијена 

једине достављене, технички задовољавајуће понуде 

не прелази вриједност средстава осигураних за 

предметну набавку те 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 просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора , одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-129-2/21 

Датум: 27.08. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 24. став 1. тачка а. и члана 70. 

Закона о јавним набавкама  («Службени гласник 

БиХ», број: 39/14 ), члана 59. и 82. став 3.  Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске« број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 35. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац ( „ Службени гласник општине 

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

Србац («Службени гласник општине Србaц« број: 

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

 

О Д Л У К У 

о додјели  Уговора о извођењу додатних ( вишка  и 

непредвиђених ) радова по Уговору бр. 02-404-3/21 

о извођењу радова „Реконструкције потисног 

дистрибутивног цјевовода од изворишта 

„Пријебљези„ до насеља Повелич и изградњe 

водоводне мреже у МЗ Ћукали „ закљученог дана 

13.01.2021. године између „ ЕКО ЕУРО ТИМ „ 

д.о.о. Бања Лука и општине Србац „ , понуђачу – „ 

ЕКО ЕУРО ТИМ „ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за услуге, транспорт, трговину и 

посредовање Бања Лука 

 

Члан 1. 

 

Понуђачу „ЕКО ЕУРО ТИМ„ Друштво са 

ограниченом одговорношћу за услуге, транспорт, 

трговину и посредовање Бања Лука додјељује се 

Уговор о  извођењу додатних (вишка  и 

непредвиђених) радова по Уговору бр. 02-404-3/21 о 

извођењу радова „Реконструкције потисног 

дистрибутивног цјевовода од изворишта „ 

Пријебљези „ до насеља Повелич и изградњe 

водоводне мреже у МЗ Ћукали „ закљученог дана 

13.01.2021. године између „ ЕКО ЕУРО ТИМ „ д.о.о. 

Бања Лука и општине Србац „ у износу  од 95.859,08 

КМ, у који износ није урачунат ПДВ, односно у 

укупном износу од  112.155,12 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке -  Преговарачки поступак без 

објављивања обавјештења о набавци   протоколисан  

је у општинској управи  општине Србац под бројем 

02-404-141/21 и  проведен је  у складу са Законом о 

јавним набавкама.  

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској  страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Дана 16.06.2021. године, а у вези реализације  

Уговора бр. 02-404-3/21 о извођењу радова 

„Реконструкције потисног дистрибутивног цјевовода 

од изворишта „ Пријебљези „ до насеља Повелич и 

изградњe водоводне мреже у МЗ Ћукали„ закљученог 

дана 13.01.2021. године између „ ЕКО ЕУРО ТИМ „ 

д.о.о. Бања Лука и општине Србац, општини Србац је 

достављено мишљење бр. 15/1.03.01-360-7-8/21 од 

14.06.2021. године Надзорног органа – Републичке 

дирекције за обнову и изградњу ( Уговор о вршењу 

стручно-техничког надзора бр. 15/1.03-360-7-1/21 од 

02.02.2021. године )  о потреби извођења додатних - 

вишка и непредвиђених  радова по главном уговору 

бр. 02-404-3/21. У мишљењу се наводи да су вишкови 

радова настали приликом ископа због различите 

категорије терена и одређених препрека на терену 

приликом самог ископа, а непредвиђени радови се 

односе на потребе уградње редукција од нодуларног 
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лива FFR 400/450 mm у свим чворовима на потисно-

дистрибутивном цјевоводу, као и допуне 

спецификације муљног испуста ознаке МI 7, који је 

предвиђен главним пројектом али су одређени 

фазонски комади испуштени кроз спецификацију и 

уговорени предмјер и предрачун радова. Саставни 

дио мишљења  Надзорног органа је предмјер 

додатних -  вишка и непредвиђених радова са 

утврђеним мањком радова у износу од 11.066,10 КМ у 

који износ није урачунат ПДВ односно укупно 

12.947,34 КМ у који износ је урачунат ПДВ. Мањак 

радова регулисан је Анексом I Уговора бр. 02-404-

3/21 о извођењу радова „Реконструкције потисног 

дистрибутивног цјевовода од изворишта 

„Пријебљези„ до насеља Повелич и изградњe 

водоводне мреже у МЗ Ћукали „ закљученог дана 

13.01.2021. године између „„ ЕКО ЕУРО ТИМ „ д.о.о. 

Бања Лука и општине Србац. 

 

Узимајући у обзир претходно наведено Начелник 

општине Србац је на приједлог Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности а на основу 24.став1. тачка а)  Закона о 

јавним набавкама БиХ донио Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке – преговарачког поступка 

безобјављивања обавјештења о набавци, за извођење 

додатних ( вишка и непредвиђених ) радова по 

Уговору бр. 02-404-3/21 о извођењу радова 

„Реконструкције потисног дистрибутивног цјевовода 

од изворишта „ Пријебљези „ до насеља Повелич и 

изградњe водоводне мреже у МЗ Ћукали „ 

закљученог дана 13.01.2021. године између „„ ЕКО 

ЕУРО ТИМ „ д.о.о. Бања Лука и општине Србац, све 

у циљу успјешне реализације главног Уговора. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021. године и 

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

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

140/21 од 16.07.2021. године ) ( редни број: 78в ). 

 

Информација о преговарачком поступку без 

објављивања обавјештења о набавци објављена је  на 

интернетској страници општине Србац дана 26.08. 

2021. године. 

 

ЈРЈН: 45231300-8 - грађевински радови на цјевоводу 

за воду и канализацију. 

 

Процјењена вриједност додатних -  вишка и 

непредвиђених радова (према достављеном 

мишљењу Надзорног органа - Републичке дирекције 

за обнову и изградњу бр. 15/1.03.01-360-7-8/21 од 

14.06.2021. године) износи : 101.332,55 КМ ( без 

ПДВ-а ) и то: 

 

-процјењена вриједност вишка радова – 32.914,15 КМ 

-процјењена вриједност непредвиђених  радова – 

68.418,40 КМ. 

 

Дана 25.08.2021. године општина Србац као уговорни 

орган упутила  је Привредном друштву „ ЕКО ЕУРО 

ТИМ „ д.о.о. Бања Лука и Надзорном органу позив 

бр. 02-404-141-1/21 за учешће у предметном поступку 

јавне набавке . 

 

Дана 31.08.2021. године у 11,05 часова у 

просторијама општине Србац , у сали бр. 5, извршено 

је јавно отварање понуде пристигле до крајњег рока 

за пријем исте одређеног од стране општине Србац 

као уговорног органа ( 31.08.2021. године до 11,00 

часова). Јавно отварање понуде  извршила је 

Комисија за јавне набавке  ( именована рјешењем 

Начелника општине бр. 02-111-216/21 од 27.08.2021. 

године )  . 

 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је   понуда Привредног 

друштва „ ЕКО ЕУРО ТИМ „ д.о.о. Бања Лука  и то : 

 

1. „ ЕКО ЕУРО ТИМ „ Друштво са ограниченом 

одговорношћу за услуге, транспорт, трговину и 

посредовање Бања Лука 

 

Понуда  бр. 267-01/21_ достављена дана 31.08.2021. 

године, у 10,30 часова  

 

Цијена : 101.332,55  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 118.559,08 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Рок извођења додатних радова: 15 календарских дана 

рачунајући од дана закључивања уговора 

 

Комисија је након рачунске контроле понуде и 

анализе достављене документације утврдила да у 

понуди нема рачунских грешки те да  понуда садржи 

сву документацију тражену Позивом за учешће у 

поступку  бр. 02-404-141-1/21 од 25.08.2021. године  

односно да је иста технички задовољавајућа. 

 

Након одржаних преговора којима су присуствовали 

Комисија за јавне набавке именована рјешењем 

Начелника општине бр. 02-111-216/21 од 27.08.2021. 

године у име општине Србац, представници 

Привредног друштва „ ЕКО ЕУРО ТИМ „ Друштво са 

ограниченом одговорношћу за услуге, транспорт, 

трговину и посредовање Бања Лука и Надзорни орган 

по Уговору о вршењу стручно-техничког надзора бр. 

15/1.03-360-7-1/21 од 02.02.2021. године, усаглашено 

је да цијена непредвиђених  радова буде умањена у 

укупном износу од 8 % у односу на цијене из понуде 
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бр. 267-01/21 тако да цијена предметних додатних 

(вишка и непредвиђених радова ) износи 95.859,08 

КМ у који износ није урачунат ПДВ односно укупно 

112.155,12 КМ у који износ је урачунат ПДВ. 

 

Узимајући у обзир све претходно наведено и 

чињеницу да цијена предметних радова до које се 

дошло у преговорима је испод процјењене 

вриједности набавке, Комисија је једногласно дала 

препоруку Начелнику општине да  у поступку јавне 

набавке радова–« Извођење додатних ( вишка  и 

непредвиђених ) радова по Уговору бр. 02-404-3/21 о 

извођењу радова „Реконструкције потисног 

дистрибутивног цјевовода од изворишта „ 

Пријебљези „ до насеља Повелич и изградњe 

водоводне мреже у МЗ Ћукали „ закљученог дана 

13.01.2021. године између „ ЕКО ЕУРО ТИМ „ д.о.о. 

Бања Лука и општине Србац«, прихвати понуду 

Привредног друштва „ ЕКО ЕУРО ТИМ „ д.о.о. Бања 

Лука, односно да донесе Одлуку о додјели Уговора о 

извођењу предметних радова  укупне вриједности од  

112.155,12 КМ, у који износ је урачунат ПДВ, 

наведеном понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Понуђачи могу изјавити жалбу на овај поступак јавне 

набавке у року од 10 ( десет ) дана од дана  објаве ex 

ante обавјештења о транспарентности,  или у року од 

30 ( тридесет ) дана од дана објаве  

    

Обавјештења о додјели Уговора ако ex ante 

обавјештења о транспарентности није објављено. 

 

Број: 02–404-141-2/21 

Датум: 06.09. 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, 61/21),   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 „ Крпања 

ударних рупа и санације коловоза и банкина на 

локалној путној мрежи и у улицама   на подручју 

општине Србац за период до 31.12.2021. године „,  

понуђачу - Услужно прометном друштву 

«ГРАДИС ИНВЕСТ « д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача Услужно 

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

Србац  за  извођење радова  „ Крпања ударних рупа и 

санације коловоза и банкина на локалној путној 

мрежи и у улицама   на подручју општине Србац за 

период до 31.12.2021. године „ , у  износу од  5.500,00 

КМ , у који износ није  урачунат ПДВ односно у 

укупном износу од 6.435,00 КМ у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извођач 

радова, протоколисан је у  општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 148/21  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 „Крпање ударних рупа 

и санација коловоза и банкина на локалној путној 

мрежи и у улицама   на подручју општине Србац за 

период до 31.12.2021. године „, покренут је  Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-148/21 од 18.08.2021. 

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. 2/21, 4/21, 

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021. године и 

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

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

140/21 од 16.07.2021. године ) ( редни број: 62 ). 

Процјењена вриједност набавке: 5.547,00 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  
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предметних радова  (Захтјевом за достављање понуда 

бр. 02-404-148-1/21 од 19.08.2021. године) од 

Привредног друштва „ГРАДИС ИНВЕСТ„ д.о.о. 

Србац. 

 

До крајњег рока за достављање понуда ( 31.08.2021. 

године до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је једна понуда  и то понуда понуђача 

Услужно прометно друштво „ ГРАДИС ИНВЕСТ „  

д.о.о. Србац. 

 

Анализом понуде извршеном дана 03.09.2021. године 

од стране Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности утврђено је да 

достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Услужно прометно друштво « ГРАДИС ИНВЕСТ « 

д.о.о. Србац 

 

Понуда  бр. П-87-08/21 достављена дана 31.08.2021. 

године, у 8,25 часова  

 

Цијена : 5.500,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 6.435,00 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Обзиром да је понуда понуђача Услужно прометног 

друштва «ГРАДИС 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: 02–404-148-2/21 

Датум: 06.09. 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 Службе 

Начелника општине за допуне Плана јавних набавки 

бр. 02-404-158/21 од 31.08.2021. године ,  приједлога  

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности за измјене и допуне Плана  

бр. 05-404-161 /21 од 06.09.2021. године  и приједлога 

Територијалне ватрогасне јединице Србац за допуну 

Плана бр. 46/21 од 31.08.2021.године, Начелник 

општине Србац, дана  06.09.2021. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  ПЛАНА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА 

ПЕРИОД ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

У Плану јавних набавки општине Србац за период до 

31.12.2021. године ( „ Службени гласник општине 

Србац „ бр. 2/21, 4/21, 7/21, Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-138/21 од 

16.07.2021. године и Одлука о измјени Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-140/21 од 16.07.2021. године)  ( у 

даљем тексту: План јавних набавки ), у Одјељку II 

СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ , послије ставке 

бр. 15а. додаје се нова ставка 15б. и то: 
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ВР-

СТА 

НА

БА-

ВКЕ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( РОЦЕДУРЕ 

) ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИ-

ЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИ-

ЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

15б. 

Усл

уге 

Медијско праћење 

рада општинске 
управе   

(снимање, 

монтирање и 
емитовање 

прилога  

посвећених 
информацијама о 

активностима 

општинске управе) 
за период од 

момента 

закључивања 
Уговора до 

31.12.2021. године 

6.000,00 КМ 

412700  

( расходи за 

стручне услуге )  

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

( Веза, закључак 

Начелника 
општине бр. 02-

401-27/21 ) 

Септембар 
2021. године 

Директни 
споразум 

Дејан 
Јовичић 

 

Члан 2. 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена вриједност набавки Службе Начелника општине  мијења се и умјесто 

досадашњих «  58.490,00 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, износи « 64.490,00 КМ «, у који износ није 

урачунат ПДВ. 

Члан 3. 
У Плану јавних набавки у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ,  ставка бр. 76. мијења се и гласи:  

 

ВРС-

ТА 

НАБА-

ВКЕ 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА ГОДИНА)   

ИЗВОР ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗА-

ЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

76. 

Радови 

Санација дијела објекта 

Друштвеног дома у 

Ножичком за потребе 

Мјесног уреда 

Ножичко 

 

5.808,10 КМ 

511200 

( реконстру-кција 

зграда ) 

 

Буџет општине Србац 

за 2021. годину 

 

Септембар 2021. године 

 
Директни споразум 

Божо Марковић 

Сузана 

Кнежевић 

Дарио 

Кресојевић 

 

Члан 4. 

У Плану јавних набавки, у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ, послије ставке бр. 76. додаје се нова ставка бр. 76а.  и то: 

 

ВРС-

ТА 

НА-

БА-

ВКЕ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( РОЦЕДУРЕ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТА-

КТ 

ОСОБА 

ИЗ 

ОРГАНИ-

ЗАЦИО-

НЕ ЈЕДИ-

НИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВ-

КУ 

76а. 
Радов

и 

Изградња 

пливајуће плоче 

за изградњу 

привременог 

објекта за 

потребе пословне 
зграде у Улици „ 

11. Новембра „ у 

Српцу 
 

5.950,00 КМ 

511200 

( реконстру-кција 

зграда ) 
 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 
 

Септембар 2021. 
године 

 

Директни 

споразум 

Сузана 

Кнежевић 

Божо 

Марковић 
Дарио 

Кресојевић 
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Члан 5. 

У Плану јавних набавки у Одјељку VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ, послије ставке бр. 78е. додаје се нова ставка 78ж. и то:  

 

 

78ж. 

Радови 

Изгрдња 

водоводног 

прикључка за 

локацију новог 

Дјечијег вртића у 

Српцу 

 

5.982,90 КМ 

511000 

( изградња дјечијег 

вртића ) 

 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину  

( Веза, закључак 

Начелника општине 

бр. 02-401-30/21 од 

02.09.2021. године ) 

Септембар 2021. године 

 

Директни 

споразум 

Сузана 

Кнежевић 

Божо 

Марковић 

Дарио 

Кресојевић 

 

Члан 6. 

 

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

комуналне дјелатности  мијења се и умјесто досадашњих «  1.693.339,54 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, 

износи « 1.699.322,44 КМ «, у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Члан 7. 

 

У Плану јавних набавки у Одјељку VII ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА, послије ставке бр. 89. 

додаје се нова ставка 90. и то:  
 

ВРСТ

А 

НАБ

АВК

Е 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( 

ПРОЦЕДУРЕ 

) ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАК

Т ОСОБА 

ИЗ 

ОРГАНИЗ

АЦИОНЕ 

ЈЕДИНИ

ЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВК

У 

90. 
Радов

и 

Постављање 
конструкције 

помоћног објекта 

спремишта за 
ватрогасну 

опрему и 

ватрогасни 
сервис 

 

2.800,00 КМ 

412900 

( остали 
непоменути 

расходи ) 

 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину  

Септембар 2021. 
године 

 

Директни 

споразум 

Дражен 

Брковић, 

Игор 
Медић 

 

Члан 8. 

 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена 

вриједност набавки Територијалне ватрогасне 

јединице Србац  мијења се и умјесто досадашњих «  

31.600,00 КМ « у који износ није урачунат ПДВ, 

износи « 34.400,00 КМ «, у који износ није урачунат 

ПДВ. 

 

Члан 9. 

 

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 « 2.055.025,49 КМ « 

у који износ није урачунат ПДВ, износи « 

2.069.808,39 КМ «, у који износ није урачунат ПДВ. 

 

 

Члан  10. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

Број: 02-404-163/21                

Датум: 06.09. 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 
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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 испоруци робе  – опреме за 

потребе општинске управе општине Србац – УПС  

уређаја ( уређаја за непрекидно напајање 

рачунара електричном енергијом) „,  понуђачу –  

„ EAST CODE  „ друштво са ограниченом 

одговорношћу за информатички инжењеринг и 

аутоматику  Бања Лука   

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача - „ EAST CODE  „ 

друштво са ограниченом одговорношћу за 

информатички инжењеринг и аутоматику  Бања Лука  

, за  испоруку робе  – опреме за потребе општинске 

управе општине Србац – УПС  уређаја ( уређаја за 

непрекидно напајање рачунара електричном 

енергијом), у   износу од  2.560,00 КМ , у који износ 

није  урачунат ПДВ односно у укупном износу од  

2.995,20  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- 154/21  и 

проведен је у складу са Законом о  јавним набавкама 

и Правилником о поступку директног споразума 

(«Службени гласник општине Србац» број: 3/15, 8/16 

.  

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској  страници општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
Поступак јавне набавке  робе „ Набавка опреме за 

потребе општинске управе општине Србац – УПС  

уређаја ( уређаја за непрекидно напајање рачунара 

електричном енергијом) „   , покренут је  Одлуком 

Начелника општине бр. 02-404-154/21 од 23.08.2021. 

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, 

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021. године,  

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

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

140/21 од 16.07.2021. године,  Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-163/21 од 

06.09.2021. године) ( редни број: 23 ). 

 

Процјењена вриједност набавке: 2.650,00 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. 02-404-154-1/21 

од 26.08.2021. године ) од Привредног друштва 

„LANACO „ д.о.о. Бања Лука,  „ EAST CODE  „ д.о.о. 

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

До крајњег рока за пријем понуда ( 06.09.2021. 

године до 12,00 часова ) на адресу општине Србац 

достављена је једна понуда и то понуда  „EAST 

CODE „ друштво са ограниченом одговорношћу за 

информатички инжењеринг и аутоматику  Бања Лука 

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. „ EAST CODE  „ друштво са ограниченом 

одговорношћу за информатички инжењеринг и 

аутоматику  Бања Лука ( понуда  бр. 15869/21  

достављена дана 06.09.2021. године у 10,55 часова)  

Цијена: 2.560,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно укупно 2.995,20  КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ.  

У понуди нема рачунских грешки. 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-154-1/21 од 

26.08.2021. године те је иста технички задовољава-

јућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је  подношењем 

понуде понуђач прихватио све  услове за 

закључивање уговора наведене у Захтјеву за 

достављање понуда бр. 02-404-154-1/21  од 

26.08.2021. године, те обзиром да понуђена цијена 

једине достављене, технички задовољавајуће понуде 

не прелази вриједност средстава осигураних за 

предметну набавку те 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 

Службе Начелника општине  о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора,одлучено је као 

у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-154-2/21 

Датум: 10.09. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

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

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

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

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

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац ( „ 

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

63. и 91. Статута општине Србац («Службени гласник 

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

Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о извођењу радова  

„Модернизацијe паркинг простора на локацији 

Занатски центар Србац – фаза II „  понуђачу - 

Услужно прометном друштву „ ГРАДИС 

ИНВЕСТ „ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор о извођењу радова  

„Модернизацијe паркинг простора на локацији 

Занатски центар Србац – фаза II „  понуђачу - 

Услужно прометном друштву „ ГРАДИС ИНВЕСТ„   

д.о.о. Србац. 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је  у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 153/21  

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  19.943,34 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 20.08.2021. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне донио Одлуку бр. 02-404-153/21 

о покретању поступка јавне набавке радова 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда са 

кориштењем е-аукције) – „Модернизација паркинг 

простора на локацији Занатски центар Србац – фаза 

II„. 

 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-49-3-33/21  за 

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 31.08.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе општине Србац. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021. године,  

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

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

140/21 од 16.07.2021. године,  Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-163/21 од 

06.09.2021. године) ( редни број: 78а ). 

 

ЈРЈН:  45223300-9 – грађевински радови на 

паркиралиштима 

 

Процјењена вриједност набавке износи 17.094,01  

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. 02-404-153-1/21 од 

31.08.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 14.09.2021. године до 9,00 часова ) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-219/21 од 

09.09.2021 . године )   дана 14.09.2021. године у 9,05 

часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске 

документације тендерску документацију преузело је 

укупно 5. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављена је  једна понуда  и то 

понуда Услужно прометног друштва „ГРАДИС 

ИНВЕСТ„ д.о.о. Србац (у прилогу записник о 

пријему понуда ). 

Комисија је констатовала да су елементи 

благовремено достављене  понуде следећи: 

1. Услужно прометно друштво „ ГРАДИС ИНВЕСТ „ 

д.о.о. Србац  

Понуда бр. П-91-09/21 достављена дана 

14.09.2021.2021. године, у 8,45 часова  

Цијена : 17.045,59  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  19.943,34 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 
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Комисија је приступила рачунској контроли понуде и 

констатовала да у понуди  нема рачунских грешки, 

након чега је приступила анализи техничког дијела 

понуде односно достављене документације те је 

једногласно констатовала да  понудa Услужно 

прометноg друштвa „ ГРАДИС ИНВЕСТ „ д.о.о. 

Србац садржи сву документацију тражену 

Конкурентским захтјевом за достављање понуда бр. 

02-404-153-1/21 од 31.08.2021. године односно да је 

иста технички задовољавајућа. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда Услужно 

прометног друштва „ ГРАДИС ИНВЕСТ „ д.о.о. 

Србац технички задовољавајућа, да је једина понуда 

достављена у предметном поступку јавне набавке  и 

да вриједност исте не прелази процјењену вриједност 

набавке Комисија је једногласно дала препоруку 

Начелнику општине да  у поступку јавне набавке 

радова “Модернизацијe паркинг простора на 

локацији Занатски центар Србац – фаза II „  прихвати 

понуду Услужно прометног друштва „ГРАДИС 

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

додјели Уговора о извођењу предметних радова 

укупне вриједности од 19.943,34 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- 153-2/21 

Датум: 16.09.2021. године                                                                          

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

186 

 

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) , Начелник општине Србац  

доноси 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга „Осигурања 

имовине – објеката у власништву  општине Србац 

за период од септембра 2021. године до септембра 

2022. године „  ,  понуђачу – Акционарском 

друштву за осигурање  „ НЕШКОВИЋ  

ОСИГУРАЊЕ „ Бијељина 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда Акционарског друштва за 

осигурање  „НЕШКОВИЋ  ОСИГУРАЊЕ „ Бијељина 

за  обављање услуга „Осигурања имовине – објеката 

у власништву  општине Србац за период од 

септембра 2021. године до септембра 2022. године 

„(зграде Скупштине општине Србац, зграде нове сале 

Скупштине општине Србац, зграде Дома културе, 

зграде у којој је смјештен Центар социјални рад 

(зграда Комитета)  и зграде Ватрогасног дома) у  

укупном износу од  2.338,81  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- 157/21  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 

интернетској страници  општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 
Поступак јавне набавке  услуга „Осигурања имовине 

– објеката у власништву  општине Србац за период 

од септембра 2021. године до септембра 2022. 

године„ (  зграде Скупштине општине   Србац, зграде 

нове сале Скупштине општине Србац, зграде Дома 

културе, зграде у којој је смјештен Центар социјални 

рад ( зграда Комитета )  и зграде Ватрогасног дома) „   

, покренут је  Одлуком Начелника општине бр. 02-

404-157/21 од 25.08.2021. 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, 

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021. године,  

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

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

140/21 од 16.07.2021. године,  Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-163/21 од 

06.09.2021. године) ( редни број: 40 ). 
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Процјењена вриједност набавке износи 2.400,00 КМ , 

у који износ није урачунат ПДВ. Предметне услуге су 

ослобођене од плаћања ПДВ-а по члану 25. Закона о 

порезу на додатну вриједност. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга,  општина Србац као уговорни орган 

затражила је коначне  понудe за обављање 

предметних услуга  (Захтјевом за достављање понуда 

бр. 02-404-157-1/21 од 27.08.2021. године ) од 

Акционарског друштва за осигурање  „ НЕШКОВИЋ  

ОСИГУРАЊЕ „ Бијељина, Акционарског друштва за 

осигурање „ БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ „ Брчко 

дистрикт БиХ и Акционарског друштва за осигурање 

„ ДРИНА ОСИГУРАЊЕ „ Милићи. 

 

До крајњег рока за достављање понуда одређеног од 

стране уговорног органа – општине Србац 

(10.09.2021. године до 10,00 часова) на адресу 

општине Србац достављенe су три понуде и то 

понуда Акционарског друштва за осигурање  

„НЕШКОВИЋ  ОСИГУРАЊЕ „ Бијељина, понуда 

Акционарског друштва за осигурање „ БРЧКО-ГАС 

ОСИГУРАЊЕ „ Брчко дистрикт БиХ и Акционарског 

друштва за осигурање „ ДРИНА ОСИГУРАЊЕ „ 

Милићи. 

 

Анализом и оцјеном понуда од стране Одјељења за 

финансије као организационе јединице надлежне/за-

дужене  за предметну набавку,  утврђено је да 

достављене понуде имају следеће елементе: 

 

1. Акционарско друштво за осигурање  „ 

НЕШКОВИЋ  ОСИГУРАЊЕ „ Бијељина ( понуда  бр. 

4588/21  достављена дана 06.09.2021. године у 11,30  

часова)  

Цијена: 2.338,81 КМ   

Рок у коме се мора пријавити осигурани случај: 15 

дана 

 

Рок исплате штете: 1 дан од дана утврђивања 

основаности захтјева за накнаду штете коме претходи 

комплетирање потребне документације од стране 

осигураника.  

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-157- 1/21 од 

27.08.2021. године те је иста технички задовољава-

јућа. 

 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

2.  Дионичко друштво за осигурање  „ БРЧКО-ГАС 

ОСИГУРАЊЕ „ Брчко дистрикт БиХ ( понуда  бр. 

12810/20  достављена дана 09.09.2021. године у 9,50  

часова)  

 

Цијена: 383,90 КМ   

Рок у коме се мора пријавити осигурани случај: 3 

дана 

 

Рок исплате штете: 7 дана од дана утврђивања 

основаности захтјева за накнаду штете коме претходи 

комплетирање потребне документације од стране 

осигураника.  

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-157-1/21 од 

27.08.2021. године. 

  

У понуди нема рачунских грешки. 

 

3. Акционарско друштво за осигурање „ ДРИНА 

ОСИГУРАЊЕ „ Милићи ( понуда  бр. 9058/21      

достављена дана 09.09.2021. године у 14,30  часова)  

 

Цијена: 604,93 КМ  

Рок у коме се мора пријавити осигурани случај: 3 

дана 

Рок исплате штете: 10 календарских дана  рачунајући 

од дана утврђивања основаности захтјева за накнаду 

штете коме претходи комплетирање потребне 

документације од стране осигураника.  

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-157-1/21 од 

27.08.2021. године. 

 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Приликом анализе достављених понуда констатовано 

је да је  понуда  Дионичарског друштва за осигурање  

„ БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ „ Брчко дистрикт БиХ и 

понуда Акционарског друштва за осигурање 

„ДРИНА ОСИГУРАЊЕ„ Милићи за више од 50 % 

нижа од просјечне цијене преосталих прихватљивих 

понуда .  

 

Обзиром  да се у складу са одредбама члана 17. став 

7. Упутства за припрему модела тендерске 

документације и понуда ( „Службени гласник БиХ „ 

бр. 90/14, 20/15) оваква понуда третира као 

неприродно ниска понуда уговорни орган је позвао 

ове понуђаче да  у складу са одредбама члана 17. став 

7. Упутства за припрему модела тендерске 

документације и понуда а у вези члана 66. Закона о 

јавним набавкама доставе објашњење цијене понуде 

које треба да садржи детаљне информације о 

релевантним саставним елементима понуде 

укључујући елементе цијене односно разлоге 

понуђене цијене. 

 

Наведеним понуђачима остављен је рок за доста-

вљање објашњења најкасније до 17.09.2021.године до 

9,00 часова  уз напомену да ће уколико не доставе 

тражено објашњење у остављеном року понуда  бити 
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одбачена у складу са чланом  68. став 4) тачка ф) 

Закона о јавним набавкама БиХ. 

 

Путем електронске поште дана 15.09.2021. године у 

10,44 часова понуђач Акционарско друштво за 

осигурање „ ДРИНА ОСИГУРАЊЕ „ Милићи 

доставио Одговор на захтјев  бр. 9058-1/21 у коме 

стоји да је приликом тарифирања и обрачуна цијене 

понуде направљена грешка те да цијена заправо 

износи 2.419,76 КМ . Уз одговор је достављен и нови 

Образац бр. 2  те је констатовано да су елементи 

понуде овог понуђача следећи: 

 

1. Акционарско друштво за осигурање „ ДРИНА 

ОСИГУРАЊЕ „ Милићи ( понуда  бр. 9058/21       

достављена дана 09.09.2021. године у 14,30  часова и 

исправка достављена дана 15.09.2021.  године у 10,44 

часова путем електронске поште)  

Цијена: 2.419,76 КМ  

 

Рок у коме се мора пријавити осигурани случај: 3 

дана 

Рок исплате штете: 10 календарских дана  рачунајући 

од дана утврђивања основаности захтјева за накнаду 

штете коме претходи комплетирање потребне 

документације од стране осигураника.  

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-157-1/21 од 

27.08.2021. године те је иста технички задовољава-

јућа. 

У понуди нема рачунских грешки. 

Констатовано је и да је понуђач Дионичко друштво за 

осигурање  „ БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ „ Брчко 

дистрикт БиХ дана 16.09.2021. године у 9,23 часова 

путем електронске поште доставио објашњење цијене 

понуде бр. 12808-3/21 од 16.09.2021. године  у коме 

се наводи да овај понуђач одустаје од понуде 

достављене у предметном поступку јавне набавке 

због погрешне калкулације цијена те тражи да се 

понуда изузме од даљег разматрања и евалуације. 

 

Приступило се рангирању технички задовољавајућих 

понуда, уз напомену да је понуђач Дионичко 

друштво за осигурање  „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ„ 

Брчко дистрикт БиХ одустао од понуде достављене у 

предметном поступку јавне набавке. 

 

Критериј за додјелу уговора је: „Најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде „ те се с обзиром на  

наведени критериј приступа утврђивању ранг листе 

понуђача на следећи начин: 

 

1. Акционарско друштво за осигурање  „НЕШКО-

ВИЋ  ОСИГУРАЊЕ„ Бијељина (2.338,81 КМ) 

 

2. Акционарско друштво за осигурање „ДРИНА 

ОСИГУРАЊЕ„ Милићи (2.419,76 КМ ) 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Акционарског друштва за осигурање  „НЕШКОВИЋ  

ОСИГУРАЊЕ„ Бијељина технички задовољавајућа, 

да је најповољнија понуда достављена у предметном 

поступку јавне набавке  ( узимајући у обзир критериј 

за додјелу Уговора ) и да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност набавке, 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 Одјељења за финансије о анализи понуда 

са препоруком за закључивање Уговора , одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-157-2/21 

Датум: 17.09. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

187 

 

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) , Начелник општине Србац  

доноси 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о обављању услуга „Осигурања 

83 радника општинске управе општине Србац за 

период од септембра 2021. године до септембра 

2022. године „  ,  понуђачу – Акционарском 

друштву за осигурање  „ НЕШКОВИЋ  

ОСИГУРАЊЕ „ Бијељина 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда Акционарског друштва за 

осигурање  „НЕШКОВИЋ  ОСИГУРАЊЕ„ Бијељина 

за обављање услуга „Осигурања 83 радника 

општинске управе општине Србац за период од 

септембра 2021. године до септембра 2022. године „ у  

укупном износу од  2.084,13 КМ (2,0925 КМ/ 

мјесечна премија осигурања по раднику). 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извршилац 

услуга, протоколисан је у  општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 156/21  и 

проведен је у складу са Законом о  јавним набавкама 

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

Правилником о поступку директног споразума 
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(«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 „ Осигурање 83 

радника општинске управе општине Србац за период 

од септембра 2021. године до септембра 2022. 

године„   , покренут је  Одлуком Начелника општине 

бр. 02-404-156/21 од 25.08.2021. 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, 

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021. године,  

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

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

140/21 од 16.07.2021. године,  Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-163/21 од 

06.09.2021. године) ( редни број: 41 ). 

 

Процјењена вриједност набавке износи 2.100,00 КМ , 

у који износ није урачунат ПДВ. Предметне услуге су 

ослобођене од плаћања ПДВ-а по члану 25. Закона о 

порезу на додатну вриједност. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга, општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначне  понудe за обављање предметних услуга  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-156-1/21 

од 27.08.2021. године ) од Акционарског друштва за 

осигурање  „НЕШКОВИЋ  ОСИГУРАЊЕ„ Бијељина, 

Акционарског друштва за осигурање „ БРЧКО-ГАС 

ОСИГУРАЊЕ „ Брчко дистрикт БиХ и Акционарског 

друштва за осигурање „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ„ 

Милићи. 

До крајњег рока за достављање понуда одређеног од 

стране уговорног органа – општине Србац 

(10.09.2021. године до 10,00 часова) на адресу 

општине Србац достављена је једна понуда и то 

понуда  Акционарског друштва за осигурање  

„НЕШКОВИЋ  ОСИГУРАЊЕ„ Бијељина. 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одјељења за 

финансије као организационе јединице надлежне/за-

дужене  за предметну набавку, утврђено је да доста-

вљена понуда има следеће елементе: 

 

1. Акционарско друштво за осигурање  „НЕШКО-

ВИЋ  ОСИГУРАЊЕ „ Бијељина ( понуда  бр. 4589/21  

достављена дана 06.09.2021. године у 11,30  часова)  

 

Цијена: 2,0925 КМ/ мјесечна премија осигурања по 

раднику што за 12 мјесеци за 83 радника општинске 

управе износи укупно 2.084,13 КМ   

 

Рок у коме се мора пријавити осигурани случај: 15 

дана 

 

Рок исплате штете: 1 дан од дана утврђивања 

основаности захтјева за накнаду штете коме претходи 

комплетирање потребне документације од стране 

осигураника.  

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-156-1/21 од 

27.08.2021. године те је иста технички задовољава-

јућа. 

 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда 

Акционарског друштва за осигурање  „НЕШКОВИЋ  

ОСИГУРАЊЕ„ Бијељина технички задовољавајућа, 

да је једина понуда достављена у предметном 

поступку јавне набавке  (узимајући у обзир критериј 

за додјелу Уговора) и да вриједност исте не прелази 

процјењену вриједност 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 Одјељења за финансије о анализи понуда 

са препоруком за закључивање Уговора , одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-156-2/21 

Датум: 13.09. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

188 

 

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, 61/21),   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 
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О Д Л У К У 

о додјели Уговора о извођењу радова „ 

Измуљивање путних јарака на локалном путу 

кроз насеље Расавац „,  понуђачу - Друштву са 

ограниченом одговорношћу за производњу, 

инжењеринг, трговину и услуге „ ГЕОКОП „ 

Дервента 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача Друштва са 

ограниченом одговорношћу за производњу, 

инжењеринг, трговину и услуге „ ГЕОКОП „ 

Дервента за  извођење радова  „Измуљивање путних 

јарака на локалном путу кроз насеље Расавац „ , у   

износу од  3.415,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно у укупном износу од 3.995,55 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- 152/21  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 „Измуљивање путних 

јарака на локалном путу кроз насеље Расавац„, 

покренут је  Одлуком Начелника општине бр. 02-404-

152/21 од 20.08.2021. 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. 2/21, 4/21, 

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021. године,  

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

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

140/21 од 16.07.2021. године,  Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-163/21 од 

06.09.2021. године) ( редни број: 78 ). 

Процјењена вриједност набавке: 3.418,80 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. 02-404-152-1/21 од 30.08.2021. године) од 

Привредног друштва „ ГРАДИС ИНВЕСТ „ д.о.о. 

Србац, „ ЦИКЛОН ДУО „ д.о.о. Србац и „ ГЕОКОП „ 

д.о.о. Дервента. 

До крајњег рока за достављање понуда ( 17.09.2021. 

године до 10,00 часова ) на адресу општине Србац 

достављена је једна понуда  и то понуда понуђача 

Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, инжењеринг, трговину и услуге 

„ГЕОКОП „ Дервента. 

Анализом понуде извршеном дана 17.09.2021. године 

од стране Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности утврђено је да 

достављена понуда има следеће елементе: 

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу, инжењеринг, трговину и услуге „ 

ГЕОКОП „ Дервента  

Понуда бр. ЈN-38/21  достављена дана 17.09.2021. 

године, у 9,00 часова  

Цијена : 3.415,00 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  3.995,55 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-152-1/21 од 

30.08.2021. године те је иста технички задовољава-

јућа. 

Обзиром да је понуда понуђача Друштва са 

ограниченом одговорношћу за производњу, 

инжењеринг, трговину и услуге „ ГЕОКОП „ 

Дервента 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: 02–404-152-2/21 

Датум: 20.09. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

189 

На основу члана 59. и 82.  Закона о локалној 

самоуправи у Републици Српској (Службени гласник 

РС број 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чл. 14. став 

2. Закона о стратешком планирању и управљању 

развојем у Републици Српској („Службени гласник 

РС“, број 63/21), Начелник општине доноси 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка израде документа 

„Стратегија развоја општине Србац 

за период 2022 – 2028. године“ 
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I 

 

Овом одлуком начелник општине Србац покреће 

процес израде „Стратегије развоја општине Србац за 

период 2022-2028. године“ (у даљем тексту: 

Стратегија развоја) . 

Стратегија развоја је интегрисани, мултисекторски 

стратешки документ општине Србац који дефинише 

јавне политике, усмјерава развој локалне заједнице и 

зацртаним стратешким циљевима и приоритетима 

представља путоказ за свеукупни друштвени развој. 

 

II 

 

У процесу израде Стратегије развоја примјењиваће се 

начела система  стратешког планирања и управљања 

развојем из чл. 4.  Закона о стратешком планирању и 

управљању развојем у Републици Српској. 

 

III 

 

Стратегија развоја садржаваће и приоритете и 

развојне правце дефинисане у релевантним 

стратешким документима Републике Српске, Босне и 

Херцеговине,  као и документима релевантним за 

процес европских интеграција и другим међународно 

преузетим обавезама Босне и Херцеговине, 

укључујући и агенду 2030 коју је донијела Генерална 

скупштина УН-а. 

IV 

 

Носилац израде Стратегије развоја је радно тијело 

које начелник именује посебном одлуком 

примјењујући начела система стратешког планирања 

и управљања развојем у Републици Српској. 

 

V 

 

Процес израде Стратегије развоја одвијаће се по 

сљедећим фазама: 

а) Израда стратешке платформе; 

б) Одређивање приоритета и мјера; 

в) Идентификација кључних стратешких пројеката; 

г) Утврђивање унутрашње и међусобне усклађености 

стратешких докумената; 

д) Израда оквирног финансијског плана за имплемен-

тацију Стратегије развоја   општине; 

ђ) Дефинисање начина имплементације, праћења, 

извјештавања и вредновање Стратегије развоја 

општине; 

е) Доношење / усвајање стратешког документа уз 

претходно  спровођење  процеса консултација. 

 

VI 

 

Рок за израду Стратегије развоја је 12 мјесеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

VII 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 02-022-168/21 

Датум: 23.09.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ( „ 

Службени гласник БиХ „ бр. 39/14 ) , члана 59. и 82. 

став 3. Закона о локалној самоуправи ( « Службени 

гласник Републике Српске « бр. 97/16, 36/19, 61/21 ), 

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

гласник општина Србац « бр. 5/17, 8/17 ) и члана 7. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац ( « Службени гласник општине 

Србац « бр. 3/15   ),  а након пријема приједлога 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности за измјене  Плана  бр. 05-404-

168 /21 од 21.09.2021. године  , Начелник општине 

Србац, дана  24.09.2021. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЈЕНАМА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2021. 

ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

У Плану јавних набавки општине Србац за период до 

31.12.2021. године ( „ Службени гласник општине 

Србац „ бр. 2/21, 4/21, 7/21, Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине Србац за 

период до 31.12.2021. године, бр. 02-404-138/21 од 

16.07.2021. године , Одлука о измјени Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-140/21 од 16.07.2021. године,  

Одлука о измјенама и допунама  Плана јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-163/21 од 06.09.2021. године)  ( у 

даљем тексту: План јавних набавки ), у Одјељку  VI 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ,  ставке 

бр. 78г. и 78д. мијењају се и гласе:  
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ВР-

СТА 

НА

БАВ

КЕ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕЊЕ-

НА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНС

ИЈСКИХ 

СРЕДС-

ТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗА-

ЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

78г. 

Усл

уге 

Израда 
урбанистичко-

техничких 

услова и 
пројектне 

документације 

(главног 
пројекта ) за 

изградњу 

Друштвеног 
дома у Мјесној 

заједници 

Срђевићи – фаза 
I 

2.900,00 КМ 

Средства по 

Одлуци 

Министарства 
финансија 

Републике 

Српске бр. 
06.01/020-3126/20 

од 15.10.2020. 

године ( Веза, 
сагласност 

Министарства 

пољопривреде, 
шумарства и 

водопривреде, 

Јединице за 
координацију 

пољопривредних 

пројеката 
бр.1199/21 од 

20.08.2021. 

године )  

Средства по 

Одлуци 

Министар-
ства 

финансија 

Републике 
Српске бр. 

06.01/020-

3126/20 од 
15.10.2020. 

године 

(Веза, 
сагласност 

Министар-

ства 
пољоприв-

реде, 

шумарства 
и водоприв-

реде, 

Јединице за 
координа-

цију 

пољоприв-
редних 

пројеката 

бр.1199/21 
од 

20.08.2021. 

године )  

Септембар 2021. 

године 

 

Директни споразум Марија Лепир 

78д. 

Радо

ви 

Изградња 

Друштвеног 

дома у Мјесној 
заједници 

Срђевићи – фаза 

I 

125.305,12 КМ 

Средства по 

Одлуци 

Министарства 
финансија 

Републике 

Српске бр. 
06.01/020-3126/20 

од 15.10.2020. 

године ( Веза, 

сагласност 

Министарства 

пољопривреде, 
шумарства и 

водопривреде, 

Јединице за 
координацију 

пољопривредних 

пројеката 
бр.1199/21 од 

20.08.2021. 

године )  

Средства по 

Одлуци 

Министарст
ва 

финансија 

Републике 
Српске бр. 

06.01/020-

3126/20 од 
15.10.2020. 

године 

(Веза, 
сагласност 

Министар-

ства 
пољоприв-

реде, 

шумарства 
и водоприв-

реде, 

Јединице за 
координа-

цију 

пољоприв-
редних 

пројеката 

бр.1199/21 
од 

20.08.2021. 

године )  

Октобар/ 

децембар 2021. 
године 

 

Отворени поступак 

Сузана 

Кнежевић, 

Божо Марковић, 

Дарио 
Кресојевић 

 

 
Члан 2. 

У Плану јавних набавки, укупно процјењена 

вриједност набавки Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне дјелатности  мијења се и 

умјесто досадашњих «  1.699.322,44 КМ « у који 

износ није урачунат ПДВ, износи « 1.742.057,47 КМ 

«, у који износ није урачунат ПДВ. 
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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 « 2.069.808,39 КМ « 

у који износ није урачунат ПДВ, износи «2.112.543,42 

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: 02-404-170/21     

Датум: 24.09. 2021. године          

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

191 

 

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, 61/21), 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 

„Постављање конструкције помоћног објекта 

спремишта за ватрогасну опрему и ватрогасни 

сервис „,  понуђачу - Грађевинском друштву 

„ЗОРИНГ „ д.о.о. Србац 

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача Грађевинског 

друштва „ ЗОРИНГ „ д.о.о. Србац  за  извођење 

радова  „ Постављања конструкције помоћног објекта 

спремишта за ватрогасну опрему и ватрогасни 

сервис„ , у   износу од  2.797,70 КМ , у који износ 

није  урачунат ПДВ односно у укупном износу од 

3.273,31 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- 165/21  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 „Постављање 

конструкције помоћног објекта спремишта за 

ватрогасну опрему и ватрогасни сервис „, покренут је  

Одлуком Начелника општине бр. 02-404-165/21 од 

15.09.2021. године на приједлог Територијалне 

ватрогасне јединице Србац . 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

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

7/21, Одлука о измјенама и допунама Плана  јавних 

набавки општине Србац за период до 31.12.2021. 

године, бр. 02-404-138/21 од 16.07.2021.  године,  

Одлука о измјени Плана јавних набавки општине 

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

140/21 од 16.07.2021. године,  Одлука о измјенама и 

допунама Плана јавних набавки општине   

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

163/21 од 06.09.2021. године) ( редни број: 90 ). 

Процјењена вриједност набавке: 2.800,00 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. 02-404-165-1/21 од 16.09.2021. године) од 

Привредног друштва „ ЗОРИНГ „ д.о.о. Србац. 

До крајњег рока за достављање понуда ( 24.09.2021. 

године до 10,00 часова ) на адресу општине Србац 

достављена је понуда  понуђача Грађевинског 

друштва „ ЗОРИНГ „ д.о.о. Србац. 

Анализом понуде извршеном дана 29.09.2021. године 

од стране Територијалне ватрогасне јединице Србац  

утврђено је да достављена понуда има следеће 

елементе: 

 

1. Грађевинско друштво „ ЗОРИНГ „ д.о.о. Србац  

 

Понуда бр. 12/21  достављена дана 24.09.2021. 

године, у 9,02 часова  

 

Цијена : 2.797,70 КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 3.273,31 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-165-1/21 од 

16.09.2021. године те је иста технички 

задовољавајућа. 

 

Обзиром да је понуда понуђача Грађевинског 

друштва „ ЗОРИНГ „ д.о.о. Србац технички 

задовољавајућа и да не прелази износ процјењене 
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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 

Територијалне ватрогасне јединице Србац о анализи 

понуде са препоруком за закључивање Уговора , 

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-165-2/21 

Датум: 30.09. 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  „Текуће одржавање каналске 

мреже на подручју општине Србац за период до 

31.12.2021. године „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга  „Текуће одржавање каналске 

мреже на подручју општине Србац за период до 

31.12.2021. године „у  следећем  саставу: 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Нинко Гужвић,  члан 

3. Златко Звиздало, члан 

4. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

 

II   Задатак Комисије: 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Конкурентском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 

02-404-130/21 од 13.07.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-44-3-30/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на 

службеној страници општинске управе општине 

Србац дана 14.07.2021. године , изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 10.08.2021. 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: 02-111-198/21 

Датум: 20.07. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 79. став 1. и 

2. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 63. и 
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91. Статута општине Србац ("Службени гласник 

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

општине Србац доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за пријем службеника – 

еколошког инспектора у 

Општинску управу општине Србац 

 

1. У Комисију за пријем службеника – еколошког 

инспектора у Општинску управу општине Србац, 

именују се: 

 

1. Боривоје Врсајковић, за предсједника, 

2. Татјана Поповић Кнежевић, за члана, 

3. Гордана Зељковић, за члана, 

4. Радана Пантелић, за члана и  

5. Бранимир Дабић, за члана. 

 

2. Задатак Комисије je да сачини списак кандидата 

који испуњавају услове за пријем, након чега се 

спроводи изборни поступак у складу са законом, а 

подразумијева вршење оцјењивања стручне 

оспособљености, знања и вјештина кандидата који 

учествују у изборном поступку, према критеријумима 

и мјерилима прописаним за избор, укључујући 

усмени интервју са кандидатима, те по окончању 

изборног поступка сачињавање листе за избор 

кандидата по редослиједу кандидата који се 

рангирају почевши од најбољег оствареног резултата, 

што се доставља начелнику општине ради провођења 

даљег поступка. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 02-111-210/21 

Датум: 9.8.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац”, број: 5/17 и 8/17) и члана 7. Правилника за 

утврђивање услова, критерија и поступка за 

остваривање права на додјелу пластеника у пројекту 

“Економско оснаживање социјално и материјално 

угрожених особа и младих особа кроз производњу 

поврћа у пластеницима“ („Службени гласник 

општине Србац”, број: 9/21), Начелник општине 

доноси 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Комисије за  одабир крајњих 

корисника за додјелу пластеника са пратећом 

опремом путем суфинансирања у пројекту 

“Економско оснаживање социјално и материјално 

угрожених особа и младих особа кроз производњу 

поврћа у пластеницима“ 

 

1.  Именује се Комисија у пројекту “Економско 

оснаживање социјално и материјално угрожених 

особа и младих особа кроз производњу поврћа у 

пластеницима“у следећем саставу: 

 

1. Марко Михољчић, представник општине 

Србац  -  предсједник 

2. Милан Берић, представник општине Србац - 

члан 

3. Адмир Хоџић, представник  организације 

МАИД - члан. 

 

2. Задатак Комисије је прeглeд  приспjeлих приjaвa, 

eвидeнтирaњe кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe из 

Jaвнoг пoзивa,  oбaвљaњe увиђaja нa лицу мjeстa, 

сaчињaвaњe ранг листe нa oснoву утврђeних  

критeриja зa бoдoвaњe тe дoстaвљaње ранг листe на 

сагласност  Начелнику општине.  

 

О спроведеном поступку оцјене и рангирања 

пристиглих захтјева  за остваривање права на додјелу 

пластеника, Комисија је дужна да води записник.  

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02- 111-211/21            

Датум: 12.08.2021. 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 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова - извођење додатних  

( вишка и непредвиђених ) радова по Уговору бр. 

02-404-3/21 о извођењу радова „Реконструкције 

потисног дистрибутивног цјевовода од изворишта 

„ Пријебљези „ до насеља Повелич и изградњe 

водоводне мреже у МЗ Ћукали „ закљученог дана 

13.01.2021. године између „„ ЕКО ЕУРО ТИМ „ 

д.о.о. Бања Лука и општине Србац 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова - извођење додатних ( вишка и 

непредвиђених ) радова по Уговору бр. 02-404-3/21 о 

извођењу радова „Реконструкције потисног 

дистрибутивног цјевовода од изворишта „Пријебље-

зи„ до насеља Повелич и изградњe водоводне мреже 

у МЗ Ћукали „ закљученог дана 13.01.2021. године 

између „„ ЕКО ЕУРО ТИМ „ д.о.о. Бања Лука и 

општине Србац, у следећем  саставу: 

 

 1.     Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Божо Марковић,  члан 

3. Златко Звиздало, члан 

4. Татјана Поповић Кнежевић, секретар Комисије, 

без права гласа 

 

II   Задатак Комисије: 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Преговарачком поступку без објављивања обавјеш-

тења о набавци,  покренутом Одлуком Начелника 

општине бр. 02-404-141/21 од 16.07.2021. године а за 

које је Информација о поступку објављена на 

службеној страници општинске управе Србац дана 

26.08.2021. године, изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављене понуде 

(дана 31.08.2021. године у 11,05 часова) 

- преглед и оцјену  достављене понуде  

- да у име општине Србац учествује  у 

преговорима који ће се у оквиру преговарачког  

поступка без објављивања обавјештења о 

набавци водити са позваним понуђачима, при 

чему је Комисија дужна у преговорима  

настојати  да обезбједити најповољније услове 

извођења  предметних радова за општину Србац, 

полазећи од утврђеног приједлога Уговора и 

финансијских средстава обезбјеђених  за 

предметне намјене 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуде и сачињавање извјештаја о раду 

Комисије са препоруком за додјелу Уговора или 

поништавање/обустављање поступка јавне 

набавке и наведеним разлозима издавања 

одговарајуће препоруке 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном  поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјерљи-

вости, те  непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке  («Службени гласник БиХ» 

број: 103/14) 

 

IV    Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V     Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад 

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  Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02 –111-216/21 

Датум: 27.08.2021. године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 13. став 4. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(,,Службени гласник Републике Срспке“, број 54/19), 

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

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17), члана 11. 

став 8. и 9., члана 12., 13. и 14. Правилника о 

поступку додјеле стамбених јединица социјалног 

становања (,,Службени гласник општине Србац“, број 

11/20), у вези Јавног конкурса за подношење пријава 

за додјелу у закуп стамбених јединица социјалног 

становања општине Србац број 02-022-163/21 од 

24.08.2021. године, стављених у функцију социјалног 

становања у складу са Одлуком о фонду стамбених 

јединица социјалног становања општине Србац  
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(„Службени гласник општине Србац“, број 9/20 и 

4/21), доносим  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење конкурсне 

процедуре по Јавном конкурсу за подношење 

пријава за додјелу у закуп стамбених јединица 

социјалног становања општине Србац  

 

I) Именује се Комисија за провођење конкурсне 

процедуре по Јавном конкурсу за подношење пријава 

за додјелу у закуп стамбених јединица социјалног 

становања општине Србац, у објектима на локацији 

Улица 11. Новембар број 24А и Улица Здравка 

Челара 43, у Српцу, стављених у функцију 

социјалног становања у складу са Одлуком о фонду 

стамбених јединица социјалног становања општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

9/20 и 4/21), објављеног у дневним новинама 

„Еуроблиц“, интернет страници Републичког 

Секретаријата за расељена лица и миграције, 

интернет страници општине Србац и огласној табли 

општине Србац, у следећем саставу: 

 

1.Душко Митрић, предсједник Комисије 

2.Далибор Кошутић, члан 

3.Боривоја Врсајковић, члан 

4.Божо Марковић, члан 

5.Слађана Кнежевић, члан  

6.Маја Ђукић, секретар Комисије, без права гласа, 

 

II) Задаци Комисије:  

 

-донесе Пословник о раду Комисије, 

-изврши обраду пристиглих пријава и вредновање у 

складу са условима из Јавног конкурса и Правилника 

о поступку додјеле стамбених јединица социјалног 

становања („Службени гласник општине Србац“, број 

9/20), 

-по потреби изврши излазак на терен,  

-донесе одлуку о утврђивању прелиминарне ранг-

листе према опадајућем редослиједу од највишег до 

најнижег од укупног броја бодова и проведе радње 

објављивања прелиминарне ранг-листе,  

-након окончања поступка по поднесеним 

приговорима на прелиминарну ранг-листу сачини 

коначну ранг-листу испред Начелника општине, 

рјешење о додјели стамбене јединице на кориштење, 

односно обавјештење учесницима конкурса који нису 

на коначној ранг-листи, 

-прослиједи жалбу Републичком секретеријату за 

расељена лица и миграције изјављену на рјешење, 

односно обавјештење, 

-остале радње према условима из Јавног конкурса и 

Правилника о поступку додјеле стамбених јединица 

социјалног становања. 

 

III) Предсједник Комисије координира рад Комисије 

и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

IV) Секретар Комисије обавља административне 

послове и води записник за свако од засједања који 

потписују чланови Комисије и он нема право гласа и 

одлучивања у Комисији. 

V) Комисија се именује на период од двије године од 

дана доношења рјешења. 

VI) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-111-218/21 

Датум: 27.08.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске 

« бр. 97/16, 36/19, 61/21 ) , члана 3. Правилника о 

успостављању и раду Комисије за набавке  

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац ( „ Службени гласник општине 

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

Србац  ( « Службени гласник општине Србац « бр. 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Модернизација паркинг 

простора на локацији Занатски центар Србац – 

фаза II „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Модернизација паркинг 

простора на локацији Занатски центар Србац – фаза II 

„ у  следећем  саставу: 

 

1.     Златко Звиздало,  предсједавајући Комисије 

2. Сузана Кнежевић,  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-

404-153/21 од 20.08.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-49-3-33/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на 
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службеној страници општинске управе општине 

Србац дана 31.08.2021. године , изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 14.09.2021. године у 9,05 часова)  

 

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда  

 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда ( прије и након е-аукције ) 

 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке 

 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном  поступку јавне набавке 

потписати изјаву о 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: 02-111-219/21 

Датум: 09.09. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

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

самоуправи ( « Службени гласник Републике Српске 

« бр. 97/16, 36/19, 61/21 ) , члана 3. Правилника о 

успостављању и раду Комисије за набавке  

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

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац ( „ Службени гласник општине 

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

Србац  ( « Службени гласник општине Србац « бр. 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Изградња Друштвеног 

дома ( Дома културе ) у Мјесној заједници  Разбој 

Љевчански - фаза II „ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Изградња Друштвеног дома 

(Дома културе) у Мјесној заједници Разбој 

Љевчански - фаза II „ у  следећем  саставу: 

 

1.     Златко Звиздало,  предсједавајући Комисије 

2. Сузана Кнежевић,  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-

404-160/21 од 03.09.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-52-3-34/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на службеној 

страници општинске управе општине Србац дана 

10.09.2021. године , изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 24.09.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда  

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда ( прије и након е-аукције ) 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 
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процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном  поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјерљи-

вости, те  непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке  («Службени гласник БиХ» 

број: 103/14 ) 

 

IV Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад 

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: 02-111-222/21 

Датум: 22.09. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Статута општине Србац („Службени гласник 

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

Одлуком о изради стратегије развоја општине Србац 

2022 – 2028 године,  Начелник општине Србац 

доноси  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Општинског развојног тима за 

израду Стратегије развоја општине Србац за 

период 2022 – 2028. године 

 
Члан 1. 

Именује се Општински развојни тим (ОРТ) за 

спровођење поступка израде „Стратегије развоја 

општине Србац  за период 2022 – 2028. године“ у 

следећем саставу: 

1. Марко Михољчић, начелник одјељења за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности, 

координатор 

2. Владимир Гужвић, замјеник начелника, члан 

3. Дарио Кресојевић, начелник одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности, члан 

4. Зорица Поповић, начелник одјељења за финансије, 

члан 

5. Драган Микић, савјетник начелника, члан 

6. Срђан Бркић, секретар скупштине општине Србац, 

члан 

7. Златко Звиздало, шеф рачуноводства, члан 

8. Марија Лепир,ссс-координатор за послове 

просторног планирања, документацију и 

индустријске зоне, члан 

9. Смиљана Мартић, ссс за развој и подстицање 

развоја привреде, члан 

10. Драгана Стојић, ссс за друштвене дјелатности, 

члан 

11. Милорад Лепир, ссс за послове саобраћаја и јавне 

инфраструктуре, члан 

12. Јована Јанковић, ссс за послове заштитие животне 

средине, члан 

13. Далибор Кошутић,ссс за послове цивилне 

заштите и противпожарне заштите, члан 

14. Вања Шарић, директор агенције за развој малих и 

средњих предузећа „АПИС“, члан 

15. Тања Шњегота, удружење грађана „ЦЕЗАР“, члан 

 

 

Члан 2. 

Задатак тима из члана 1. Овог рјешења је да спроведе 

све активности везане за поступак израде „Стратегије 

развоја општине Србац за период 2022 – 2028 

године“ која ће се провести у складу са 

стандардизованом методологијом у оквиру сарадње 

са Развојним програмом Уједињених народа (УНДП). 

Ово се прије свега односи на: 

* Припрему и организацију развојног тима за израду 

„Стратегије развоја општине Србац за период 2022 – 

2028 године“; 

* Израду стратешке платформе: Ситуационе анализе, 

SWOT анализе, стратешких фокуса и стратешких 

циљева; 

* Одређивање приоритета и мјера; 

* Израду оперативног дијела „Стратегије развоја 

општине Србац за период 2022 – 2028 године“ и  
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* Припрему нацрта „Стратегије развоја општине 

Србац за период 2022 – 2028 године“ те упућивању 

истог у скупштинску процедуру на усвајање. 

Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

Број: 02-111-223/21 

Датум: 23.09.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Број                                Назив  акта                                                          Страна 

 

242 ПРОГРАМ  КОРИШТЕЊА  СРЕДСТАВА  ЗА  ПОДСТИЦАЈ  ЗАПОШЉАВАЊА  НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 

1 

243 ПРОГРАМ  ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА HA ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА ЗИМУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

3 

244 Одлука о давању сагласности Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за упис 

већег броја дјеце у радној 2021/2022. години 

4 

245 Одлука о приступању општине Србац Локалној акционој групи „САВУС“ 4 

246 Правилник о измјени и допунама Правилника о условима и начину отуђења 

непокретности у својини општине Србац у циљу реализације инвестиционих пројеката од 

посебног значаја за локални економски развој  

5 

247 Одлука о доношењу измјене Урбанистичког пројекта „Спортска дворана и трговачки 

центар“ у К.О. Србац Мјесто 

5 

248 Одлука о приступању изради Регулационог плана дијела насељеног мјеста Пријебљези 6 

249 Одлука о утврђивању губитка својства добра у општој употреби у К.О. Влакница 8 

250 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредог земљишта у сојини 

Републике Српске на подручју општине Србац путем прибављања писаних понуда  

8 

251 Одлука о додјели јавних признања општине Србац за 2021. годину 10 

252 Одлука о измјени Одлуке о распоређивању средстава за реализацију пројекта техничког 

опремања Територијалне ватрогасне јединице Србац за 2021. годину  

11 

253 Рјешење о разрјешењу Дијане Миланковић дужности директора Јавне установе Дјечији 

вртић "Наша радост" Србац 

11 

254 Рјешење о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић 

"Наша радост"Србац 

11 

255 Рјешење о разрјешењу Милана Дринића дужности члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац 

12 

256 Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић "Наша 

радост" Србац 

13 

257 Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 

Дјечији вртић "Наша радост"Србац 

13 

258 Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар 

за културу и спорт Србац 

14 

259 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање  директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

14 

260 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

15 

261 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац 

16 

262 Рјешење о именовању Комисије за избор директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 

радост“ Србац 

16 

263 Рјешење о именовању Комисије за избор три члана Управног одбора Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац и једног члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац 

17 

264 Рјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијела насељеног 

мјеста Пријебљези 

17 

265 Закључак о исправци грешке у Рјешењу о додјели пољопривредног земљишта Ножанић 

Гојку 

18 

266 Закључак о усвајању Извода из записника са седме сједнице Скупштине општине Србац 18 

267 Закључак о усвајању Извода из записника са тематске сједнице Скупштине општине 

Србац 

19 
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268 Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета за период јануар-јун 2021. године 19 

269 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Јавног предузећа “Радио Србац” Србац за прво 

полугодиште 2021. године 

19 

270 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Јавне установе Центар за културу и спорт Србац  19 

271 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Јавне установе Народна библиотека Србац  20 

272 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Србац  

20 

273 Закључак о усвајању извјештаја о раду Јавне установе Центар за социјални рад Србац  20 

274 Закључак o усвајању Извјештаја о радуЈавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ 

Србац 

21 

275 Закључак о усвајању извјештаја о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа 

општине Србац  

21 

276 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације општине Србц  22 

277 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Борачке ореганизације општине Србац  22 

278 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Општинске организације породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, Србац 

23 

279 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Удружења ратних војних инвалида општине 

Србац 

23 

280 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Савеза удружења бораца народноослободилачког 

рата 

24 

281 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Удружења родитеља и дјеце са посебним 

потребама „Извор“ Србац  

24 

282 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац  24 

283 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Омладинског савјета Србац   25 

284 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Општинске организације слијепих и слабовидих 

Србац  

25 

285 Закључак o усвајању Извјештаја о раду Српског просвјетног и културног друштва 

„Просвјета“ Србац  

26 

286 Закључак o усвајању Информације о раду и финансијском пословању Општинске 

организације Црвеног крста Србац за 2020.годину 

26 

287 Закључак o усвајању Извјештаја о раду у органима Комуналног предузећа „Комуналац“ 

АД Србац за 2020.годину  

26 

288 Закључак o усвајању Извјештаја о раду у органима Комуналног предузећа „Водовод“ АД 

Србац за 2020.годину 

27 

289 Закључак o усвајању Извјештаја о раду инспекцијских органа и комуналне полиције за 

период јануар-јун 2021.године 

27 

290 Закључак o усвајању Информације о стању у области борачко инвалидске заштите за 

2020.годину 

27 

291 Закључак o усвајању Информације о положају пензионера и Извјештај о утрошку 

новчаних средстава из Буџета општине Србац у 2020.години Удружења пензионера 

општине Србац  

27 

292 Закључак о усвајању Информације о пословању Јавне установе Центар средњих школа 

„Петар Кочић“ Србац за период јануар-јун 2021.године 

28 

293 Закључак о усвајању Информације о раду Полицијске станице Србац  28 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

Број                                Назив  акта                                                          Страна 

 

163 Нареда о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим 

вирусом корона (COVID-19) 

29 

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

вирусом корона (COVID-19) 

30 

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

вирусом корона (COVID-19) 

32 

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

вирусом корона (COVID-19) 

34 

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

вирусом корона (COVID-19) 

36 

168 Правилник о утврђивању услова, критерија и поступака за остваривање права на додјелу 

пластеника  у пројекту  „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених 

особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“  

38 

169 Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 

2021. годину 
40 

170 Одлука о измјенама и допунама плана јавних набавки општине Србац за период до 

31.12.2021.године  

43 

171 Одлука о измјени плана јавних набавки оопштине Србац за период до 31.12.2021.године 46 

172 Одлука о одобравању средстава за реализацију пројеката омладинских неформалних група 

који ће се суфинансирати из Буџета општине Србац за 2021. годину 

47 

173 Одлука о додјели Уговора о испорукама робе -  материјала за спремиште за опрему 

ватрогасног сервиса и ватрогасне уређаје за потребе Територијалне ватрогасне јединице 

Србац ,  понуђачу –  „ ЦЕНТРОКОП „ д.о.о.Србац 

47 

174 Одлука о додјели Уговора о испорукама робе -  материјала за поправку надстрешнице за 

огрев за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац ,  понуђачу –  „ ЦЕНТРОКОП „ 

д.о.о. Србац 

48 

175 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга „Редовне контроле видео надзора и 

противпожарног система у згради општине Србац и новој сали  СО-е Србац (за 2021. 

годину)„ ,  понуђачу – Привредном друштву  „DESKinženjering„ д.о.о. Бања Лука 

49 

176 Одлука о поништавању поступка јавне набавке   50 

177 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга “ Текућег одржавања каналске мреже на 

подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године „ понуђачу Комуналном предузећу 

„ КОМУНАЛАЦ „ А.Д.  Србац 

51 

178 Одлука о поништавању поступка јавне набавке   52 

179 Одлука о набавци робе – штампаног и интернет издања „Службеног гласника Републике 

Српске„ и интернет издања   „Службеног гласника Босне и Херцеговине„ и набавци услуга 

штампања образаца за потребе матичних канцеларија општинске управе и изузећу од 

примјене Закона о јавним набавкама   

53 

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