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На основу члана 39. став 2. тачка 27. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) и члана 37. став 2. тачка 27. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента
Дервента“, број:
број 7/17), Скупштина општине Дервента на 10. сједници одржаној 20. јула 2017.
године, усвојила је
ЕТИЧКИ КОДЕКС
Скупштине општине Дервента
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Етичким кодексом Скупштине општине Дервента (у
даљем тексту: Етички кодекс) утврђују се етичка правила и
принципи понашања која се очекују од изабраног представника- одборника који представља грађане у Скупштини општине
Дервента.
Члан 2.
Одборник Скупштине општине Дервента
а, као непосредно
изабрани представник свих грађана општине Дервента, обавезује се на поштовање овог етичког кодекса,
кодекса а све у циљу
јачања и оправдања јавног повјерења
повјерења, унапређења личног и
политичког дигнитета, промовисања Скупштине општине која
треба да ужива општу друштвену подршку и посвећеност
општем и јавном интересу, о чему потписује посебну изјаву о
прихватању и обавези поштовања овог етичког кодекса.
II ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА
Члан 3.
(1) Принципи понашања установљени овим Етичким кодексом примјењиваће се на сједницама Скупштине општине,
сједницама њених радних тијела, као и у другим случајевима
предвиђеним етичким кодексом.
(2) Одборник ће своје одлуке и активности обављати
искључиво у оквиру Устава, Закона, Статута општине,
општине Пословника о раду Скупштине општине, овог Етичког кодекса и
других прописа и по поступцима прописаним наведеним
актима.

(3) Одборник ће се у обављању својих права и дужности
придржавати позитивних прописа, а у складу са општим интересом, који искључује рад за финансијс
финансијску добит или било коју
директну или индиректну накнаду (корист), за себе и друга
лица, осим одборничког додатка за свој рад утврђеног посебном одлуком.
(4) Одборник ни једну своју одлуку неће донијети, нити ће
гласати, нити ће пропустити да јавно изнесе свој став, уколико му је познато да одређени акт
акт, који треба да се донесе,
није у складу са прописима или да се није поштовала процедура његовог доношења.
(5) У свом дјеловању одборник,
одборник према свом знању и способности, самостално доноси одлуке
одлуке, у складу са најбољим
интересом грађана и у складу са општим интересом за који су
одговорни.
Члан 4.
(1) Одборник ће се у обављању својих права и дужности
суздржавати од било каквог понашања које се, по позитивним
прописима, може окарактерисати као активно или пасивно
подмићивање, у вези са подржавањем или не подржавањем
одређеног приједлога акта.
(2) Одборник неће тражити ни за себе, ни за друге, нити
ће прихватити поклон или неку другу корист, као што неће
нудити поклон, у вези са обављањем својих права и дужности.
Члан 5.
Одборник се неће финансијски или на неки други начин
обавезати према физичким и правним лицима, који би могли
утицати на обављање његових јавних дужности.
Члан 6.
Одборник своје дужности извршава поштено, у најширем
смислу ријечи, и за своја поступања у вршењу дужности
одговоран је јавности.
Члан 7.
(1) У међусобној комуникацији и комуникацији са јавношћу, те комуникацији са осталим учесницима на сједницама Скупштине општине и њених радних тијела, одборник ће
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наступати са уважавањем и поштовањем, избјегавајући
коришћење израза који могу да омаловаже друге личности
или групе.
(2) Одборник ће своје понашање усмјерити ка јачању повјерења према институцији у којој врши мандат.
(3) Одборник је одговоран грађанима за вршење своје
функције у мандатном периоду на који је изабран.
Члан 8.
(1) Одборник ће се у сваком случају придржавати одредби
Закона о спречавању сукоба интереса и других прописа који
уређују неспојивост функције изабраног представника са
функцијом или положајем у локалној управи, државним органима и јавним предузећима и установама.
(2) У свим случајевима наступања сукоба интереса или
неспојивости функције одборник ће, у најкраћем року, пријавити такве случајеве и према свом опредјељењу одабрати
једну од позиција.
(3) Одборник ће у сваком случају пријавити сукоб интереса, ако се разматра одређени акт, који треба да буде усвојен,
а по коме би он, или његови сродници, или правни субјект у
коме има финансијски или други интерес, требао да оствари
какву корист или привилегију и приликом одлучивања ће се
изузети од гласања.
Члан 9.
(1) Одборник је дужан да присуствује сједницама Скупштине и њених радних тијела.
(2) Одборник не може користити ријечи или изразе којима
вријеђа и омаловажава другог, нарушава углед Скупштине
општине, те подстиче на мржњу и насиље.
(3) Одборник ће водити рачуна да не користи мобилни
телефон, лаптоп, часописе и књиге, у вријеме одржавања
сједнице Скупштине и њених радних тијела на начин којим би
ометао рад сједнице.
(4) Одборник не може да нарушава ток сједнице, прекида
говорника на начин да ремети ред на сједници.
(5) У вријеме одржавања сједнице Скупштине и њених
радних тијела, као и приликом обављања свечаног чина
вјенчања, одборник је дужан да буде примјерно и уредно
обучен.

III МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОДБОРНИКА И ОДНОСИ
ОДБОРНИКА И ДРУГИХ УЧЕСНИКА У РАДУ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Члан 10.
(1) Међусобни односи одборника и односи одборника и
других учесника у раду Скупштине општине и њених радних
тијела, заснивају се на међусобној сарадњи и уважавању.
(2) Одборник је дужан да поштује и уважава улогу и одговорност запослених у Општинској управи Општине Дервента,
без притисака у погледу извршавања послова и радних задатака који су им повјерени.
(3) Одборник неће захтијевати од запослених у Општинској управи, било какве радње којима би себи или другима
омогућили какву противправну корист или у сврху остваривања политичких циљева политичког субјекта којем припада.

IV ОДНОСИ СА МЕДИЈИМА
Члан 11.
(1) Одборници ће у свом дјеловању, а у вези са одлукама
које доносе, бити увијек отворени и благовремено обавјештавати јавност путем средстава јавног информисања.
(2) Медијима ће пружати потпуну информацију, под једнаким условима, везано за обављање своје дужности и неће
давати ниједну повјерљиву информацију, нити информације
које се тичу приватног живота других одборника или трећих
лица.
(3) Одборници ће, у комуникацији са представницима
средстава јавног информисања, избјегавати обмањивање,
манипулацију и неучтивност.
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V ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ И МЈЕРЕ
Члан 12.
(1) Одборници ће се узајамно подсјећати и позивати на
обавезност поштовања принципа понашања утврђених овим
етичким кодексом.
(2) Одборнику који не поштује неку од одредби овог етичког кодекса може бити изречена мјера:
1) усмена опомена и
2) мјера умањења одборничког додатка.
Члан 13.
Мјера умањења одборничког додатка одборнику изриче
се једнократно, у висини од 10% до 30% од висине одборничког додатка, осим у случајевима када је одлуком Скупштине
општине другачије прописано.
Члан 14.
(1) Усмена опомена се изриче за непоштивање одредби
Етичког кодекса које се односе на:
1) коришћење мобилног телефона, лаптопа, часописа,
књига у вријеме одржавања сједнице Скупштине општине и
њених радних тијела,
2) непримјерено и неуредно одијевање за вријеме трајања сједнице Скупштине општине и њених радних тијела,
3) прекидање говорника на начин да се ремети ред на
сједници,
4) ходање по сали за вријеме трајања сједнице Скупштине и њених радних тијела и
5) међусобни разговори којим се омета ток сједнице.
(2) Мјера умањења одборничког додатка се изриче за
непоштивање одредби Етичког кодекса које се односе на:
1) неоправдано напуштање сједнице Скупштине општине
и сједнице њених радних тијела,
2) коришћење ријечи и израза којима се вријеђа и омаловажава други, нарушава углед Скупштине општине, те подстиче мржња и насиље,
3) захтијевање од запослених у Општинској управи било
каквих радњи који би себи или другима омогућили какву противправну корист или у сврху политичких циљева,
4) коришћење ријечи или израза којима се вријеђају или
омаловажавају запослени у Општинској управи и њихов рад,
5) примање било какве накнаде, осим одборничког додатка и накнада утврђених одлуком Скупштине општине,
6) примање поклона или давање поклона за себе или за
друга лица, чиме се може утицати на доношење одлуке
Скупштине општине,
7) непридржавање одредби о сукобу интереса или неспојивости функција,
8) давање медијима повјерљивих информација,
9) давање информација које се тичу приватног живота
одборника или других лица,
10) удаљавање са сједнице због повреде реда на сједници Скупштине, и
11) након изрицања три пута мјере усмена опомена.
Члан 15.
(1) Одбор за праћење примјене Етичког кодекса (у даљем
тексту: Одбор) надлежан је за праћење и анализирање примјене Етичког кодекса.
(2) Одбор поступа по појединачним приједлозима за утврђивање постојања непоштивања одредби Етичког кодекса и
овлашћен је да спроведе поступак испитивања основаности
пријаве, да спроведе доказни поступак и да након тога утврди
да ли постоји нека од повреда Етичког кодекса.
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Члан 16.
(1) Пријаву за повреду Етичког кодекса може да поднесе
предсједник Скупштине, Колегијум Скупштине, сваки одборник и грађани.
(2) У пријави се наводи која одредба Етичког кодекса није
поштована, на који начин је учињена уз навођење доказа.
(3) Ако Одбор након разматрања пријаве закључи да није
било повреде неке од одредаба овог Етичког кодекса, о томе
ће обавијестити подносиоца пријаве.
(4) Ако Одбор закључи да је одборник повриједио неку од
одредаба овог Етичког кодекса, Скупштини општине
поднијеће детаљан извјештај са приједлогом за изрицање
мјере.
(5) Мјеру усмене опомене изриче предсједник Скупштине
општине, а мјеру умањења одборничког додатка након спроведеног поступка и на приједлог Одбора за праћење примјене
Етичког кодекса, изриче Скупштина општине својом одлуком
коју доноси већином гласова одборника.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Ступањем на снагу овог Етичког кодекса престаје да важи
Кодекс понашања одборника у Скупштини општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 14/06)
Члан 18.
Овај Етички кодекс ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
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На основу члана 37. став 2. тачка 20. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17)
и члана 5. став 2. Одлуке о установљавању јавних признања
у Општини Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број: 7/99 и 5/06), Скупштина општине Дервента на 10. сједници одржаној 20. јула 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјељивању Великогоспојинске повеље са
златним грбом Општине у 2017. години
др Жељку Стајчићу

Члан 1.
Поводом 28. августа, Дана општине Дервента, др Жељку
Стајчићу из Дервенте, додјељује се Великогоспојинска повеља са златним грбом Општине у 2017. години као највиши
облик јавног признања у општини.
Члан 2.
Великогоспојинска повеља са златним грбом Општине
додјељује се др Жељку Стајчићу, специјалисти интерне и
породичне медицине, за лични допринос у развоју и унапређењу здравствене заштите становништва у општини Дервента и шире регије, и за пружање несебичне подршке развоју
спорта у Општини Дервента кроз бесплатне медицинске
услуге спортским клубовима, руководећи се првенствено
бригом о здрављу дервентских спортиста.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-198/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-200/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.
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На основу члана 37. став 2. тачка 20. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17)
и члана 5. став 2. Одлуке о установљавању јавних признања
у Општини Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број : 7/99 и 5/06), Скупштина општине Дервента на 10. сједници одржаној 20. јула 2017. године, донијела је

На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 12. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске број: 12.03.5-330-2593/17 од 07.07.2017. године,Скупштина општине Дервента на 10. сједници одржаној 20.
јула 2017. године, донијела је

ОДЛУКУ
о додјељивању Великогоспојинске повеље са
златним грбом Општине у 2017. години
Јавној здравственој установи Дом здравља Дервента
Члан 1.
Поводом 28. августа, Дана општине Дервента, Јавној
здравственој установи Дом здравља Дервента, додјељује се
Великогоспојинска повеља са златним грбом Општине у 2017.
години као највиши облик јавног признања у општини.
Члан 2.
Великогоспојинска повеља са златним грбом Општине
додјељује се Јавној здравственој установи Дом здравља
Дервента због континуираног доприноса развоју Општине
Дервента у области примарне здравствене заштите.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-199/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
I
Овом одлуком расписује се јавни оглас за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске (у
даљем тексту: Републике) на подручју општине Дервента
путем прибављања писаних понуда.
Пољопривредно земљиште у својини Републике које се
даје у закуп налази се у катастарским општинама: Модран
(15,5938 ха), Пјеваловац (9,1909 ха), Календеровци (93,9671
ха), Горња Лупљаница (16,9673 ха), Бишња (9,2552 ха), Поље
( 9,3942 ха), Жеравац ( 16,4833 ха), Осојци ( 6,3478 ха), Доња
Лупљаница ( 19,5194 ха ), Доњи Детлак (8,8216 ха ), Горњи
Детлак ( 52,4276 ха ) и Дервентски луг ( 0,3394 ха) укупне
површине 258,3076 ха, од чега је 120,3749 ха обрадиво
земљиште, а 137,9327 ха запуштено земљиште.
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Пољопривредно земљиште из претходног става ове тачке
даје се у закуп по систему катастарске честице и блок
парцеле, а подаци о истом биће наведени у Јавном огласу за
давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике.
II
Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I
ове Одлуке, даје се у закуп искључиво ради обављања
сточарске и ратарске производњe.
III
Пољопривредно земљиште из тачке I ове Одлуке, даје се
у закуп на период од 12 година за сточарску и ратарску производњу, уз могућност продужења у складу са Законом о
пољопривредном земљишту.
IV
Максимална површина пољопривредног земљишта из
тачке I ове Одлуке, која се може дати у закуп привредном
друштву износи до 35 ха, предузетнику до 35 ха и физичком
лицу до 26 ха.
Понуђач не може поднијети понуду на већу површину
пољопривредног земљишта него што је максимално
дозвољена у расписаном јавном огласу.
V
Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта, из тачке I ове Одлуке износи за: I класу
120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV класу 90 КМ, V
класу 80 КМ и VI, VII и VIII класу 60 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
Пољопривредно земљиште које је од 10% до 40%
запуштено (обрасло коровским и дрвенастим растињем) даје
се у закуп уз услов ослобађања обавезе плаћања годишње
закупнине за другу годину трајања закупа, а годишња
закупнина за остале године закупа се уплаћује у складу са
ставом 2. ове тачке.
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 Српске ( „Службени гласник Републике Српске“
47/12,65/15 и 45/16 ) 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.
IX
Начелник општине Дервента ће након ступања на снагу
ове Одлуке, расписати јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју
општине Дервента путем прибављања писаних понуда.
Јавни оглас ће се објавити у „Дервентском листу“ и истаћи
на интернет страници Општине Дервента и на огласној табли
општине Дервента.

21.07.2017.

Јавни оглас остаје отворен 20 (двадесет
рачунајући од дана објављивања.

) дана,

Јавни оглас мора да садржи све елементе прописане
чланом 13. Правилника.
X
Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике спроводи Комисија за давање у закуп
пољопривредног земљишта коју формира начелник општине.
Начелник општине ће, на основу достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп пољопривредног земљишта, најдаље у року од тридесет (30) дана од 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
Дервента ће донијети Одлуку о додјели пољопривредног
земљишта у закуп на приједлог Начелника Општине уз
претходно
прибављену
сагласност
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске.
На основу одлуке из претходног става Начелник општине
Дервента ће закључити уговор о закупу са изабраним
понуђачима.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-201/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 14. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) , члана 37. став 2. тачка 14. Статута општине
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број: 7/17)
и члана 5. став 1.Одлуке о одређивању и обиљежавању
назива улица и тргова и означавању зграда бројевима
("Службени гласник општине Дервента", број: 9/17),
Скупштина општине Дервента на 10. сједници одржаној 20.
јула 2017. године, донијела је

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о одређивању
имена улица у граду Дервента
Члан 1.
У Одлуци о одређивању имена улица у граду Дервента
("Службени гласник општине Дервента", број: 8/87, 1/94 и
15/05) одређује се име нове улице у граду Дервента, те се у
члану 1. иза тачке 106. додаје нова тачка 107. која гласи:
"107. Улица града Пинероло почиње од улице Солунска, и
обухвата катастарске честице број: 1135/2, 2324/9, 2317/7,
2316/18, 2361/21, 2368/17, 2434/21, 2436/7, 2444/10, 2454/10,
2455/12, 2465/11 и 2467/6, КО Дервента I " , укупне дужине
483 м.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је геодетска подлога за наведени простор , у размјери 1: 2500.
Члан 3.
О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за стамбено-комуналне послове.

21.07.2017.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-202/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

5

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 ), члана 56. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2.
тачка 21. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина општине Дервента
на 10. сједници одржаној 20. јула 2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту
1.

Милован Кричковић, разрјешава се вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту Општинске управе Дервента, са 20.07.
2017. године.

2.

Именовани из тачке 1. овог рјешења, права по
основу радног односа након разрјешења остварује
у складу са Законом, а на основу рјешења Начелника општине.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:

Милован Кричковић је на 1. Конститутивној сједници СОе, одржаној дана 01. децембра 2016. године именован за
вршиоца дужности начелника Одјељења за борачкоинвалидску заштиту
до завршетка поступка јавне
конкуренције, односно најдуже на период од 90 дана а у
складу са чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) .
Уредбом о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској односно општинској
управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/17),
прописано је између осталог, да је за оснивање одјељења,
односно службе потребно најмање седам извршилаца, укључујући и начелника одјељења, односно службе, док је за
оснивање одсјека потребно најмање три извршиоца укључујући и шефа одсјека.
У складу са Законом о локалној самоуправи и напријед
наведеном Уредбом, Начелник општине је донио Одлуку о
оснивању општинске управе Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број: 8 /17 ) гдје је у члану 8. тачка 1.
подтачка 2. основано Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, као основна организациона јединица у оквиру
којег је основан Одсјек за борачко-инвалидску заштиту као
унутрашња организациона јединица. На тај начин је дошло
укидања радног мјеста на које је Кричковић Милована именовала Скупштина општине за вршиоца дужности.
На остваривање права по основу радног односа након
разрјешења, на лице које је обављало послове начелника
одјељења, односно вршиоца дужности начелника одјељења,
примјењују
одредбе
Закона
о
службеницима
и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
О правима по основу радног односа у складу са наведеним законима, рјешење доноси Начелник општине.
Начелник општине је на основу напријед наведеног утврдио приједлог рјешења као у диспозитиву и предложио Скупштини општине доношење истог
Скупштина општине Дервента је на 10. сједници одржаној
20. јула 2017. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити
жалба Одбору за жалбе Општине Дервента у року од 15 дана
од дана достављања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-111-61/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

21.07.2017.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.
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На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 70. став 2. Закона о туризму
(„Службени гласник Републике Српске“, број 45/17) и члана
37. став 2. тачка 33.Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина општине
Дервента на 10. сједници одржаној 20. јула 2017. године,
донијела је
РЈ Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу дужности директора Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“, Дервента
1. Дамир Кљајић, разрјешава се дужности директора Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“, Дервента са 30.07. 2017. године, због истека мандата
на који је биран.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Дамир Кљајић именован је за директора Јавне установе
„Туристичка
организација
општине
Дервента“,
Дервента, Рјешењем Скупштине општине Дервента број: 01111-75/13 од 30. јула 2013. године.
Како именованом 30.07.2017. године истиче мандат у
трајању од четири године на који је именован, неопходно је
истог разријешити дужности директора и у складу са законом,
именовати вршиоца дужности директора до окончања поступка јавне конкуренције.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и
именовање је на 12. сједници одржаној 12. јула 2017.
године утврдила
Приједлог
рјешења
и
предложила
Скупштини општине Дервента доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 10. сједници одржаној
20. јула 2017. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега
се не може уложити жалба, али се може тужбом покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30
дана од дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-62/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента
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На основу члана 4. тачка 2. 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 70.
став 2. и члана 86. Закона о туризму („Службени гласник
Републике Српске“, број 45/17) и члана 37. став 2. тачка
33.Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број: 7/17), Скупштина општине Дервента на 10.
сједници одржаној 20. јула 2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“, Дервента
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21.07.2017.

1. За вршиоца дужности директора Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“, Дервента, са 31.07.
2017. године, па до завршетка поступка јавне
конкуренције,
именује се Младен Пећић, дипл. географ-туризмолог.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
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2.

Ово рјешење доставити Министарству просвјете и
културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора Јавне
установе Средњошколски центар „Михајло Пупин“
Дервента.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

О б р а з л о ж е њ е:
Како је Дамир Кљајић, досадашњи директор, разријешен
дужности због истека мандата на који је биран, са 30.07. 2017.
године, неопходно је именовати вршиоца дужности директора
до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са
законом.
Комисија за избор и именовање на 12. сједници одржаној 12. јула 2017. године разматрала је приједлоге
кандидата за вршиоца дужности директора Јавне установе
„Туристичка организација општине Дервента“ Дервента.
Приједлоге кандидата за вршиоца дужности директора
Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“,
Дервента предложили су Клуб одборника СНСД и то Младена Пећића, који има високу стручну спрему, завршен Природно математички факултет, смјер географија –туризам, са
стручним звањем дипл. географ – туризмолог и
Клуб
одборника ПДП-а предложио је Дамира Кљајића, који има
високу стручну спрему, завршен Географски факултет на
Универзитету у Београду , са стручним звањем магистар
географије .
Након разматрања и гласања о предложеним
кандидатима за вршиоца дужности директора, Комисија за
избор и именовање је у складу са чланом 54. алинеја 11.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број: 9/17), већином гласова
утврдила Приједлог рјешења о именовању Младена
Пећића за вршиоца дужности директора Јавне установе
„Туристичка организација општине Дервента“, Дервента и
предложила Скупштини општине Дервента доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 10. сједници одржаној
20. јула 2017. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега
се не може уложити жалба, али се може тужбом покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30
дана од дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-63/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.

200
На основу члана 95. став 1. тачка г) Закона о средњем
образовању и васпитању („Службени гласник Републике
Српске“, број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и члaна 21. и 37.
став 2. тачка 37. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број: 7/17), а у складу са чланом
21. Правилника о избору и раду школског одбора („Службени
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 12/09 и 69/13),
Скупштина општине Дервента на 10. сједници одржаној 20.
јула 2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о предлагању кандидата за члана Школског одбора
Јавне установе Средњошколски центар „Михајло Пупин“
Дервента
1.

За члана Школског одбора Јавне установе
Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента,
испред локалне заједнице, на период од четири
године, предлаже се Миладинка Џигеровић.

О б р а з л о ж е њ е:
Директор
Јавне установе Средњошколски центар
„Михајло Пупин“ Дервента, обратио се Скупштини општине
Дервента писменим захтјевом број: 01-660-1/17 oд 13.06.2017.
године, ради покретања поступка за предлагање члана
Школског одбора ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дервента испред
локалне заједнице, с обзиром да досадашњим члановима
Школског одбора истиче мандат у трајању од четири године
године, 19.07. 2017. године.
Чланом 95. став 1. тачка г) Закона о
средњем
образовању и васпитању, прописано је да школски одбор има
седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује
Министарство просвјетe и културe Републике Српске од којих
једног члана школског одбора именује на приједлог јединице
локалне самоуправе.
Чланом 95. став 4. Закона о средњем образовању и
васпитању, прописано је да се школски одбор бира на мандат
од четири године, а ставом 5. истог члана, да свим члановима
школског одбора престаје мандат истеком рока од четири
године од дана конституисања школског одбора.
Чланом 21. Правилника о избору и раду школског одбора,
регулисано је да ће школски одбор покренути иницијативу за
именовање нових чланова школског одбора најмање 60 дана
прије истека мандата школског одбора. Именовање чланова
школског одбора потребно је извршити 15 дана прије истека
мандата чланова школског одбора.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и
именовање Скупштине општине Дервента је на 12. сједници
одржаној 12.07. 2017 године, разматрала захтјев ЈУ СШЦ
„Михајло Пупин“ Дервента и након разматрања утврдила
Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила
Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 10. сједници одржаној
20. јула 2017. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог
не може се уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана
достављања овог рјешења
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-64/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента
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На основу члана 37. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10),
а у складу са чланом 192. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13,106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
37. и 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина општине
Дервента на 10. сједници одржаној 20. јула 2017. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Просторног плана Општине
Дервента до 2033.године.
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1.
Скупштина општине Дервента утврђује Нацрт
Просторног плана Општине Дервента до 2033.године (у
даљем тексту: Нацрт Просторног плана).
2. Нацрт Просторног плана излаже се на јавни увид у
просторијама Општине Дервента и „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, у
ул. Краља Петра Карађорђевића 92-98, Бања Лука-носилац
израде Плана, сваког радног дана у периоду од 8 до14
часова.
3. За вријеме трајања јавног увида, заинтересована лица
могу дати примједбе, приједлоге и мишљења на Нацрт
Просторног плана, уписом у свеску која се налази у
просторијама у којим је Нацрт плана изложен или
достављањем писане примједбе носиоцу израде или носиоцу
припреме плана.
4. О мјесту,датуму почетка и трајању јавног увида, као и
мјесту и датуму јавног излагања Нацрта Просторног плана,
носилац припреме плана јавност ће обавијестити путем
обавјештења у „Дервентском листу“, „К3“ Прњавор и ''Гласу
Српске'' и то тако да ће прво обавјештење бити објављено 15
дана прије почетка јавног увида, а друго два дана узастопно
непосредно пред почетак јавног увида.
5. Одјељење за просторно уређење општине Дервента о
излагању Нацрта Просторног плана на јавни увид огласом ће
обавијестити власнике некретнина на подручју које је
обухваћено планом. Оглас ће бити објављен на огласној
табли општине Дервента, у „Дервентском листу“и „К3“
Прњавор.
6. Оглас из тачке 5. овог закључка и обавјештење из тачке
4. овог закључка Носилац припреме ће донијети најкасније у
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закључка.
7.Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-196/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента
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На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13,106/15 и 3/16), члана 6. Одлуке о изради Стратешке
процјене утицаја на животну средину за Просторни план
општине Дервента до 2033. године („Службени гласник
општине Дервента“, број: 1/17), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) и члана 37. и 89. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17),
Скупштина општине Дервента на 10. сједници одржаној 20.
јула 2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Извјештаја о стратешкој
процјени утицаја на животну средину Просторног плана
општине Дервента до 2033. године

1. Скупштина општине утврђује Нацрт Извјештаја о
стратешкој процјени утицаја на животну средину Просторног
плана општине Дервента до 2033. године (у даљем тексту:
Нацрт Извјештаја стратешке процјене).
2. Нацрт Извјештаја стратешке процјене излаже се на
јавни увид у просторијама, и то: Института за грађевинарство
„ИГ“ д.о.о. Бања Лука, у ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.
92-98, Бања Лука и општине Дервента, сваког радног дана, а
трајаће 30 дана од дана истека рока за објављивање.
3.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта
Извјештаја стратешке процјене на јавни увид јавност и

21.07.2017.

власници непокретности на подручју за које се доноси
стратешка процјена, обавјештавају се огласом који се
објављује у најмање два средства јавног информисања
најмање два пута, и то: „Дервентском листу“ и „К3“ Прњавор,
с тим да се прва обавијест објављује осам дана прије почетка
јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања Нацрта
Извјештаја стратешке процјене.
Оглас садржи мјесто, датум, почетак и трајање јавног
увида у Нацрт Извјештаја стратешке процјене, мјесто и датум
јавних излагања, мјесто и вријеме пружања појашњења
предложених планских рјешења заинтересованим лицима од
представника носиоца израде и носиоца припреме, те рок до
када се могу послати приједлози, примједбе и мишљења на
Нацрт Извјештаја стратешке процјене.
4. За вријеме трајања јавног увида примједбе, приједлози
и мишљења на Нацрт Извјештаја стратешке процјене, уписују
се у свеску са нумерисаним странама, а које се налазе у
просторијама у којим је изложен Нацрт Извјештаја стратешке
процјене или се у писаној форми достављају носиоцу
припреме или израде Нацрта Извјештаја стратешке процјене.
5. Оглас из тачке 3. овог закључка, носилац припреме ће
донијети најкасније у року од 30 дана од дана ступања на
снагу овог Закључка.
6. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-197/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и члана
140. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17) , а након
разматрања Извјештаја о раду Првостепене стручне комисије
за процјену и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у
развоју, Скупштина општине Дервента на 10. сједници одржаној 20. јула 2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду
Првостепене стручне комисије за процјену и усмјеравање
дјеце и омладине са сметњама у развоју.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-203/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и члана
140. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17), а након
разматрања Анализе стања и потреба социјално најугроженијих категорија и корисника права на новчану помоћ, Скупштина општине Дервента на 10. сједници одржаној 20. јула 2017.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина општине Дервента усваја Анализу стања и
потреба социјално најугроженијих категорија и корисника
права на новчану помоћ.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 10

21.07.2017.

Образложење:

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-204/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и члана
140. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17), а након
разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање по
Јавном конкурсу за избор и именовање три члана Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента са Ранг листом и препоруком за прва три
кандидата, Скупштина општине Дервента у функцији Скупштине Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“
д.о.о. Дервента, на 10. сједници одржаној 20. јула 2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента у функцији Скупштине
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента усваја Извјештај Комисије за избор и именовање по
Јавном конкурсу за избор и именовање три члана Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента са Ранг листом и препоруком за прва три
кандидата.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-205/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.
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Скупштина општине Дервента је на 8 .сједници одржаној
26. маја 2017. године, а одлучујући у функцији Скупштине
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента, донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање три члана Надзорног одбора Јавног
предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“д.о.о.
Дервента, на нови мандат у трајању од 4. године, јер
досадашњем сазиву Надзорног одбора 30.07.2017.године,
истиче мандат.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за
избор и именовање чланова Надзорног одбора ЈП
„Дервентски лист и Радио Дервента“д.о.о. Дервента, коју је
именовала Скупштина општине Дервента, а поступак је
спроведен у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
Извјештај о
спроведеном поступку по јавном конкурсу са Ранг-листом и
препоруком за именовање, Комисија за избор је доставила
Скупштини општине Дервента да у функцији Скупштине
предузећа изврши коначно именовање чланова Надзорног
одбора.
На основу напријед наведеног и Извјештаја о
спроведеном поступку по јавном конкурсу за избор и
именовање три члана Надзорног одбора ЈП „Дервентски лист
и Радио Дервента“д.о.о. Дервента, Комисија за избор и
именовање Скупштине општине је на 12. сједници одржаној
12. јула 2017. године, је у складу са чланом 54. став 11.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“ број 9/17) утврдила
Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Надзорног одбора
ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“д.о.о. Дервента, због
истека мандата на који су именовани и предложила
Скупштини општине Дервента да у функцији Скупштине
предузећа донесе рјешење као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 10. сједници одржаној
20. јула 2017. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог
се не може уложити жалба, али се може тужбом покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30
дана од дана достављања рјешења.
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На основу члана 5. тачка ђ) Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Српске'', број:
75/04 и 78/11), члана 10. и 14. став 1. Одлуке о организовању
Јавног предузећа ''Дервентски лист и Радио Дервента''
Дервента у правној форми привредног друштва облика –
једночлано
друштво
са
ограниченом
одговорношћу
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 8/13) и члана
12. Статута Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“ д.о.о. Дервента – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Дервента“, број: 10/13), Скупштина општине
Дервента у функцији Скупштине предузећа на 10. сједници
одржаној 20. јула 2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Дервентски лист и Радио
Дервента''д.о.о. Дервента
I
Разрјешавају се дужности чланови Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Дервентски лист и Радио Дервента'' д.о.о.
Дервента, са 30.07. 2017. године, због истека мандата на који
су именовани:
1. Гордана Пијетловић,
2. Даниел Ложњаковић и
3. Ивана Лазић.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Дервента''.

Број: 01-111-65/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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На основу члана 12. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана 5. тачка ђ)
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 75/04 и 78/11) члана 10. и 14. став 1. Одлуке о
организовању Јавног предузећа ''Дервентски лист и Радио
Дервента'' Дервента у правној форми привредног друштва
облика – једночлано друштво са ограниченом одговорношћу
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 8/13) и члана
12. и 15. Статута Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“ д.о.о. Дервента – Пречишћени текст („Службени
гласник општине Дервента“, број: 10/13), Скупштина општине
Дервента у функцији Скупштине предузећа на 10. сједници
одржаној 20. јула 2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Дервентски лист и Радио
Дервента''д.о.о. Дервента
I
За чланове
Надзорног одбора Јавног предузећа
''Дервентски лист и Радио Дервента'' Дервента,са 31.07. 2017.
године именују се:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 10
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1.
2.
3.

Радмила Јадић Миловановић,
Кристина Кесер и
Зорица Бојанић.

21.07.2017.

од дана достављања овог рјешења покренути тужбом
управни спор пред Окружним судом у Добоју.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

II
Чланови Надзорног одбора се именују на мандатни
период у трајању од 4 (четири) године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Дервента'' и „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Образложење:
Скупштина општине Дервента је на 8. сједници одржаној
26. маја 2017. године, а одлучујући у функцији Скупштине
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента, донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање три члана Надзорног одбора Јавног
предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“д.о.о.
Дервента, на нови мандат у трајању од 4. године, јер
досадашњем сазиву Надзорног одбора 30.07.2017.године,
истиче мандат.
У складу са Одлуком, Јавни конкурс је објављен је у
„Дервентском листу“
08.06.2017. године, „Гласу Српске“
08.06. 2017. године и „Службеном гласнику Републике
Српске“ 08.06.2017.године и био је отворен закључно са
23.06.2017. године.
На објављени јавни конкурс пријаву је благовремено
поднијело 6 кандидата, од којих је 5 испуњавало све опште и
посебне услове за именовање. Поступак по Јавном конкурсу
спровела је Комисија за избор и именовање чланова
Надзорног одбора ЈП „Дервентски лист и Радио
Дервента“д.о.о. Дервента, коју је именовала Скупштина
општине Дервента, а поступак је спроведен у складу са
Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
Након обављеног интервјуа са четири кандидата (пети
није приступио на интервју) и појединачних одлука чланова
Комисије о оцјени кандидата, Комисија је сачинила Ранглисту како слиједи:
1.
2.
3.
4.

Радмила Јадић Миловановић,
Кристина Кесер,
Зорица Бојанић и
Ивана Марковић.

Извјештај о спроведеном поступку по јавном конкурсу са
Ранг-листом и препоруком за именовање прва три кандидата,
Комисија за избор је доставила Скупштини општине Дервента
да у функцији Скупштине предузећа изврши коначно
именовање чланова Надзорног одбора.
На основу напријед наведеног и Извјештаја о
спроведеном поступку по Јавном конкурсу за избор и
именовање три члана Надзорног одбора ЈП „Дервентски лист
и Радио Дервента“д.о.о. Дервента, Комисија за избор и
именовање Скупштине општине Дервента је на 12. сједници
одржаној 12. јула 2017. године, у складу са чланом 54. став
11. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“ број 9/17), утврдила
Приједлог рјешења о именовању: Радмиле Јадић
Миловановић, Кристине Кесер и Зорице Бојанић за чланове
Надзорног одбора ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“
д.о.о. Дервента, и предложила Скупштини општине Дервента
да у функцији Скупштине предузећа, донесе рјешење као у
диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 10. сједници одржаној
20. јула 2017. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега
се не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана

Број: 01-111-66/17
Датум: 20. јула 2017. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић с.р.

208
На основу члана 2. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/16 и 8/17),
члана 9. Одлуке о коришћењу и наплати паркинг простора на
подручју града („Службени гласник општине Дервента“, број
7/13) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Начелник општине Дервента, донио је

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о јавним паркиралиштима
Члан 1.
У Правилнику о јавним паркиралиштима („Службени гласник општине Дервента“, број 7/15 и 3/17), у члану 5. иза ријечи
„Николе Тесле“ додаје се запета и ријечи „Чика Јове Змаја,
Милована Бјелошевића Белог, Дубичка“.
Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. послије ријечи „Сва“ додаје се ријеч
„правна и“, док се ријечи „само за једно путничко возило“ и
запета бришу.
У ставу 2. послије ријечи „карту“ додаје се ријеч „правно
и“.
Послије става 4. додају се нови ст. 5, 6, који гласе:
„(5) За правна и физичка лица која су купила мјесечну или
годишњу карту, за продужење исте није потребно да прилажу
фотокопију потврде о регистрацији возила, ако је возило не
мјења регистарске ознаке.
„(6) Ако у току трајања претплатне карте из било ког разлога дође до промјене регистарских ознака возила, потребно
је да доставити нову фотокопију потврде о регистрацији возила.“.
Члан 3.
У члану 18. ријечи „и то на мјестима на паркиралиштима,
која су одређена за ове категорије
лица“ и запета бришу се.
Члан 4.
У члану 19. став 2. брише се.
Члан 5.
У члану 20. ријечи „као и наплате резервације односно
закуп паркинг мјеста“ и запета бришу се.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-370-643/17
Датум: 19. јула 2017. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић с.р.

21.07.2017.
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На основу члана 59. став 1. тачка 6. и 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16), члана 68. став 1. тачка 5. и 89. став 3.
Статута општине Дервента ("Службени гласник општине
Дервента", број: 7/17) и
члана 5. став 2. Одлуке о
одређивању и обиљежавању назива улица и тргова и
означавању зграда бројевима ("Службени гласник општине
Дервента", број: 9/17), Начелник општине Дервента, донио
је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за одређивање
назива улица у општини Дервента

1. Именује се Комисијa за одређивање назива улица у
општини Дервента у саставу:
- Оливера Ћебеџија, предсједник

-

11

Горан Јевтић, члан
Бошко Самарџија, члан
Срђан Новић, члан
Мира Станчић, члан

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да на
основу покренуте иницијативе за одређивање назива улица, а
у складу са одредбама члана 6. став 2. Одлуке о одређивању
и обиљежавању назива улица и тргова и означавању зграда
бројевима, ("Сл. гл. општине Дервента", број: 9/17), да
размотри сваку достављену иницијативу са образложењем
приједлога и достави Начелнику општине свој приједлог са
образложењем, ради утврђивања приједлога одлуке.
3. Ово рјешење објавити у "Службеном гласнику општине Дервента".
Број: 02-111-60/17
Датум: 10. јула 2017. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић с.р.
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