СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Скупштина општине Дервента
Дервента, Трг ослобођења бб
Телефон/факс: (053) 315-120,315-115
115,
Е-mail: majap@derventa.ba
anaj@derventa.ba
sanjam@derventa.ba
www.derventa.ba

Четвртак, 1. март 2018. године
ДЕРВЕНТА

БРОЈ 3/18 ГОД. XXVII

Жиро рачуни:
Нова банка а.д. Бања Лука
555-008-01252003-39
Сбербанк а.д. Бања Лука
567-570-82000001-86
Буџетска организација: 0027110

58
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 16. Закона о
спорту („Службени гласник Републике Српске
Српске“, број: 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана 37. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 5. Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе
и категоризације спортова општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 12/17), Скупштина општине Дервента,
на 16. сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је

ПЛАН
О ДОПУНИ ПЛАНА РАСПОДЈЕЛЕ
ДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СПОРТИСТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану расподјеле средстава за спортске организације и спортисте за 2018. годину („Службени гласник општине Дервента“, број 2/18) у члану 2. иза редног броја 22 додаје се сљедеће:
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Фудбалски клуб „Борац“ Осиња
Рагби
агби клуб "Гладијатори" Дервента
Фудбалски клуб "4. јули" Појезна
Фудб
Фудбалски
клуб "Борац" Босански Лужани
Ловачк удружење "Мотајица" Дервента
Ловачко
АМД -Мото супер спорт 600 ccm
Стонотениски клуб "Укрина" Дервента
Академија спорта „Олимп“
Кик бокс клуб „Спартак“

6.500,00
.500,00
10.000,00
4.500,00
6.500,00
.500,00
2.000,00
3.000,00
2.300,00
.300,00
1.000,00
1.000,00

Ставка УКУПНО се мијења и сада износи 420.000,00 КМ
Члан 2.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-50/18
28. фебруара2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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Ha основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16.
Закона о систему јавних служби ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 37. став 2.
тачка 33. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17 ), Скупштина општине Дервента,
на 16. сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела
је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА“, ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова
Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Дервента“, Дервента.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање чланова Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“, Дервента, прописани
су Законом о министарским, владиним и другим именовањима, Законом о туризму и Статутом ЈУ „Туристичка организација
општине Дервента“, Дервента.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног
одбора ЈУ „Туристичка организација општине Дервента“,
Дервента, чини саставни дио ове одлуке, a објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу
„ГЛАС СРПСКЕ“ и "Дервентском листу".
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове
одлуке je 15 дана од дана посљедњег објављивања Конкурса у
једном од јавних гласила из става 1. овог члана.

Члан 1.
Продају се Наградић (Стјепан) Драги, као сувласнику и
заједничару, посебни дијелови непокретности у својини општине Дервента и припадајуће земљиште и то у саставу стамбено-пословног објекта изграђеног на земљишту означеном
као к.ч. број 1824 „ВАСЕ МИСКИНА“ стамбено-пословни објекат површине 294 м2 и двориште стамбено-пословног објекта
површине 94 м2, уписаном у Лист непокретности број 31 КО
Дервента 1, у коме су на земљишту и на стамбено-пословном
објекту (подуложак бр. 1) уписани носиоци права заједничке
својине, а као имаоци права својине на посебним дијеловима
објеката уписани Наградић (Стјепан) Драго са дијелом 1/1
(подуложак број 2 и 7), Рашић (Ненад) Драго са дијелом 1/1
(подуложак број 3) и општина Дервента са дијелом 1/1 (подуложак број 4, 5 и 6) и то : помоћна просторија површине 19 м2,
једнособан стан површине 36 м2 и једнособан стан површине
34 м2, укупне површине 89 м2, са припадајућим земљиштем
испод зграде и земљиштем које служи за редовну употребу
зграде у површини од 94 м2, а по тржишној цијени од 32.455,00
КМ (словима: тридесет двије хиљаде и четири стотине педесет
пет конвертибилних марака).
Члан 2.
По основу ове одлуке и прибављеног мишљења правобраниоца Републике Српске, закључиће се уговор о продаји
непокретности из члана 1. ове одлуке, а који у име општине
потписује Начелник општине.
Члан 3.
За спровођење ове одлуке надлежно је Одјељење за просторно уређење и Одјељење за финансије.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Члан 4.
Поступак спровођења Конкурса, укључујући преглед
приспјелих пријава, интервју и предлагање кандидата, у
складу са Законом, извршиће Комисија за избор пo јавном
конкурсу за именовања у ЈУ „Туристичка организација општине
Дервента“, Дервента, коју је именовала Скупштина општине
Дервента.
Члан 5.
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за општу
управу.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-51/18
28. фебруара 2018. године
Дервента

О ПРОДАЈИ ПОСЕБНИХ ДИЈЕЛОВА НЕПОКРЕТНОСТИ У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА СА ПРИПАДАЈУЋИМ
ЗЕМЉИШТЕМ ПО ПРАВУ ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 90. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15
и 18/16), члана 39. став 2. алинеја 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 37. став 2. и члана 89. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 16. сједници одржаној 28.
фебруара 2018. године, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-52/18
28. фебруара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став
2. и члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 16. сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ДОДИЈЕЉЕНО ПРЕМА
РЈЕШЕЊУ ИО СО-Е ДЕРВЕНТА БРОЈ: 02-475-35/537 ОД
21.04.2000. ГОДИНЕ ЗРИЛИЋ МИЛАДИНУ
Члан 1.
Утврђује се да тржишна цијена за градско грађевинско
земљиште означено као к.ч. 361/35, пашњак 3. класе, површине 329 м2 КО Дервента 2, износи 4,94 КМ/м2, односно, да је
тржишна вриједност грађевинске парцеле 1.625,26 КМ.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 3

01.03.2018.
Број:01-022-53/18
28.фебруара 2018.године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић,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) и члана 37.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 16.
сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је

3

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПО ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊA У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА“,
ДЕРВЕНТА

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. У Комисију за избор по jавном конкурсу за именовањa у
Јавној установи „Туристичка организација општине Дервента“,
Дервента (у даљем тексту: Комисија за избор) именују се:
1. Петра Калоперовић, предсједник,
2. Ана Јовичић, члан,
3. Боривоје Голубовић, члан,
4. Бранимир Ђекић, члан и
5. Дејана Живковић, члан.

О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПО ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊА У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА“,
ДЕРВЕНТА

2. Комисија из тачке 1. овог рјешења именује се на вријеме трајања мандата Скупштине општине Дервента у овом
сазиву.

1. Разрјешавају се дужности, због истека мандата,
чланови Комисије за избор по јавном конкурсу за именовања у
Јавној установи „Туристичка организација општине Дервента“,
Дервента, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Новак Новић, предсједник,
Ана Јовичић, члан,
Слађана Гаврић, члан,
Маријана Радишковић, члан и
Славко Томаш, члан.

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:
Скупштина општине Дервента претходног сазива је својим
Рјешењем број: 01-111-54/13 од 26.04.2013. године именовала
Комисију за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној
установи „Туристичка организација општине Дервента“, Дервента, на мандат од четири године, односно, на вријеме трајања мандата Скупштине општине њеног сазива.
Због истека мандата на који је именована, неопходно је
разријешити Комисију за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној установи „Туристичка организација општине
Дервента“, Дервента, у претходном саставу.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на
16. сједници одржаној 19.02.2018. године утврдила Приједлог
рјешења као у диспозитиву и предлoжила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Дервента, је на 16. сједници одржаној
28. фебруара 2018. 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:01-111-18/18
28.фебруара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, 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) и чл. 37. и 54. став 1. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 16. сједници
одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је

3. Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
спроведе поступак по јавним конкурсима за именовања свих
органа у Јавној установи „Туристичка организација општине
Дервента“, Дервента, које распише Скупштина општине Дервента у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, што укључује разматрање
приспјелих пријава на конкурс, утврђивање листе кандидата
који су ушли у ужи избор, обављање интервјуа са кандидатима
и утврђивање ранг-листе кандидата на основу стручних
способности и извјештај о спроведеном поступку за директора
са препоруком достави Скупштини општине Дервента на коначно одлучивање, а извјештај о спроведеном поступку за чланове управног одбора достави Начелнику општине, који ће
приједлог доставити Скупштини општине на коначно одлучивање.
4. 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:
Чланом 9. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, прописано је да одговорни
јавни службеник ( Скупштина општине Дервента) је одговорна
за именовање чланова Комисије за избор, која се састоји од 5
чланова, од којих су најмање три службеници. За чланове
Комисије за избор се именују по могућности лица која познају
одредбе Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и који посједују стручно знање у
одговарајућим областима. Друга два члана Комисије за избор
именују се на основу истих критеријума.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на
16. сједници одржаној 19.02.2018. године утврдила Приједлог
рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 16. сједници одржаној
28. фебруара 2018. 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: 01-111-19/18
28. фебруара 2018. 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), а након
разматрања Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске–Сједиште замјеника у Добоју за период од
01.01.2017. до 31.12.2017. године за општину Дервента, Скупштина општине Дервента, на 16. сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је
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ЗАКЉУЧ АК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
за општину Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-54/18
28. фебруара 2018.године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број: 01-022-57/18
28. фебруара 2018. 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), а након
разматрања Информације о упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у школској 2017/2018. години у Јавној установи Основна школа „Никола Тесла“ Дервента, Скупштина општине Дервента, на 16. сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је

65

З А К Љ У Ч А К

На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), а након
разматрања Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине
Дервента за 2017. годину, Скупштина општине Дервента, на
16. сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду
Одбора за жалбе општине Дервента за 2017. годину.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-55/18
28. фебруара 2018. 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), а након
разматрања Информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју општине Дервента за
период јануар – децембар 2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 16. сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на
подручју општине Дервента за период јануар – децембар 2017.
године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-56/18
28.фебруара 2018. 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), а након
разматрања Информације о стању у области снабдијевања
електричном енергијом, Скупштина општине Дервента, на 16.
сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у
школској 2017/2018. години у Јавној установи Основна школа
„Никола Тесла“ Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-58/18
28. фебруара 2018.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), а након
разматрања Информације о упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у школској 2017/2018. години у Јавној установи Основна школа „19. април“ Дервента, Скупштина
општине Дервента, на 16. сједници одржаној 28. фебруара
2018. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у
школској 2017/2018. години у Јавној установи Основна школа
„19. април“ Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-59/18
28. фебруара 2018. 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), а након
разматрања Информације о раду и стању у основном образовању (упис ученика и стручна заступљеност наставног кадра у
школској 2017/2018. години) у Јавној установи Основна школа
„Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента, Скупштина општине
Дервента, на 16. сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
стању у области снабдијевања електричном енергијом.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
раду и стању у основном образовању (упис ученика и стручнa
заступљеност наставног кадра у школској 2017/2018. години) у
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Јавној установи Основна школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња,
Дервента.

Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за стамбено – комуналне послове.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-60/18
28. фебруара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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Члан 5.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-370-11/18
8. фебруара 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), а након
разматрања Информације о упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у школској 2017/2018. години у Јавној установи Основна школа „Тодор Докић“ Календеровци,
Дервента, Скупштина општине Дервента, на 16. сједници
одржаној 28. фебруара 2018. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у
школској 2017/2018. години у Јавној установи Основна школа
„Тодор Докић“ Календеровци, Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-61/18
28. фебруара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 89.
став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) Начелник општине Дервента донио је:

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ
ПЕРИОДУ 01. 01. -15. 03. 2018. ГОДИНЕ

На основу члана 10. став 1. и 2. Правилника о
критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта
организацијама и удружењима из области борачкоинвалидске
заштите
(,,Службени
гласник
општине
Дервента“број 18/17) Начелник општине доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ БОРАЧКОИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018.
ГОДИНУ
I
Средства у износу од 81.000,00 КМ се распоређују на
сљедећи начин:
- Општинска борачка организација Дервента 45.000,00 КМ,
- Удружење заробљеника Дервента 6.000,00 КМ,
- Удружење ,,Правипожар“ Дервента 1.000,00 КМ,
- Организација старјешина Војске Републике Српске ,ОО
Дервента 1.000,00 КМ,
- Удружење ратних војних инвалида (РВИ 91-95) Дервента
8.000,00 КМ,
- СУБНОР Дервента 3.000,00 КМ,
- Удружење“ Ветерани Републике Српске“ ОО Дервента
5.000,00 КМ,
- Општинска организација заробљених и погинулих бораца
и несталих цивила 12.000,00 КМ
II
Средства за суфинансирање активности организација и
удружења из области борачко инвалидске заштите су
предвиђена буџетом за 2018. годину у оквиру Потрошачке
јединице: Одсјек за борачко инвалидску заштиту ,број
00270180 и то:
415200 -Грантови организацијама проистеклим из
одбрамбено отаџбинског рата -78.000 КМ
415200- Грантови организацијама проистеклим из Другог
свјетског рата - 3.000,00 КМ.

Члан 1.
Одобрава се мјесним заједницама 800 л погонског горива
еуродизела 4 за потребе чишћења снијежних наноса на локалним и некатегорисаним путевима у зимском периоду од 01. 01.
– 15. 03. 2018. године, који нису дефинисани у плану чишћења
од снијега.
Члан 2.
Одобрене количине погонског горива мјесним заједницама
утврђују се на основу потреба и упућеног захтјева према
Начелнику општине, чије количине преузима предсједник
савјета мјесне заједнице.
Члан 3.
Савјета мјесне заједнице одговоран је за проходност, благовремено чишћење од снијежних падавина и уредну употребе
погонског горива. На крају зимског периода Предсједник савјета дужан је поднијети извјештај о намјенском утрошку средстава под материјалном и крвичном одговорношћу.

III
За реализацију овог рјешења задужује се Одјељење за
финансије.
IV
На основу донесеног рјешења Начелник општине ће
закључити уговор са корисницима средстава којим ће се
поближе дефинисати права и обавезе уговорних страна.
V
Ово рјешење објавити у ,,Службеном гласнику општине
Дервента“.
Број: 02-40- 160/18
5. фебруара. 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ , број 97/16), и члана
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89. став 3. Статута општине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента“ , број 7/17), Начелник општине Дервента,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА И ЗАМЈЕНИКА
КООРДИНАТОРА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕРВЕНТА ЗА
ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ИНВЕСТИТОРИМА У ОПШТИНИ
ДЕРВЕНТА

01.03.2018.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број:02-40-1062.3/18
19.фебруара 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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I
Општина
Дервента
и
Међународна
финансијска
корпорација из Групације Свјетске банке (International Finance
Corporation - IFC), потписале су дана 25. децембра 2017.
године Уговор о сарадњи у спровођењу Пројекта побољшања
пословног окружења и конкурентности на локалном нивоу. У
складу с преузетим обавезама, овим Рјешењем се именују:
- координатор Славен Пашалић и
- замјеник координатора Драган Вуковић
у Општинској управи Дервента за пружање подршке
инвеститорима у општини Дервента и утврђују њихови задаци.

На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о социјалној заштити ( „Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16) ,
члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) , чланова 6. 7. и 8
Правилника о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника ( „Службени гласник Републике Српске“, број 116/12, 111/13 и 9/17 ) и члана 89. став 3.. Статута
општине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента „,
број 7/17) Начелник општине Дервента донио је

II
Задаци службеника у општини Дервента, надлежних за
послове сервисирања домаћих и страних инвеститора и
пружања постинвестиционе подршке инвеститорима:

О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЛИЦА У ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И
УТВРЂИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА КОРИСНИКА

-

-

-

-

-

-

-

-

Одговарање на упите и пружање информација
постојећим и потенцијалним инвеститорима у општини
Дервента о пословном окружењу, укључујући
информације о законодавству, подстицајима те
основним економским кретањима у земљи и осталим
областима које су предмет интересовања инвеститора;
Идентификација и презентовање инвестиционих
могућности,
локација
за
инвестирање
и
инвестиционих пројеката у општини Дервента;
припрема инвестиционог сажетка општине Дервента;
припрема ажурних информација о конкурентности,
секторским
могућностима
и
конкретним
инвестицијским локацијама и пројектима у општини и
достављање надлежној особи за постављање ових
информација на веб страницу општине Дервента;
Пружање подршке фирмама у процесу инвестирања,
нарочито код прикупљања документације, дозвола и
сагласности које су у надлежности општине;
Представљање општине Дервента у Сарадничкој
мрежи за постинвестициону подршку инвеститорима и
координација активности везаних за учешће у
Сарадничкој мрежи с Министарством за економски
развој и регионалну сарадњу РС (MEORS);
У сарадњи с партнерима из Сарадничке мреже пружају постинвестициону подршку и редовно посјећују и
контактирају са постојећим страним и домаћим улагачима у општини Дервента ради отклањања препрека и
отворених питања с којима се компаније сусрећу у
пословању, с циљем потицања на додатно инвестирање и пружају подршку страним и домаћим улагачима у идентификовању нових прилика за улагање;
Припрема плана реализације и акционог плана
сервисирања
инвеститора и
постинвестиционе
подршке инвеститорима на годишњем нивоу; мјерење
резултата учинка сервисирања инвеститора и
постинвестиционе подршке инвеститорима кроз
вођење табеле инвестиционих индикатора и табеле
контаката с постојећим инвеститорима и отворених
питања инвеститора на мјесечном нивоу;
Координација сарадње с Привредним савјетом
општине и укључивања приватног сектора у рад
локалне управе;
Обављање осталих техничко-административних послова везаних за активности сервисирања инвеститора
и постинвестициону подршку инвеститорима.

III
Службеници се именују на период од једне године уз
могућност поновног именовања.

Р Ј Е Ш Е Њ Е

У првостепену стручну комисију за утврђивање
способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите и утврђивање функционалног стања
корисника (у даљем тексту: Комисија), именују се:

1.

Стални чланови:
1)
2)
3)

др Родољуб Крстовић , специјалиста породичне
медицине, предсједник,
Владан Поповић , дипломирани дефектолог, члан
Слађана Ђурић, дипломирани психолог, члан и координтор

Повремени чланови:
1)
2)
3)

Нада Пашалић, спец. физијатрије , члан
Славко Цвијетић, офталмолог, члан
др Ђурађ Петровић, неуропсихијатар, члан

Радом стручне комисије руководи предсједник.
-

2.
-

-

-

-

-

Комисија даје налаз и мишљење само уколико је у
пуном саставу.
Опис рада комисије
Предсједник комисије заказује састанак комисије,
попуњава
формулар
за
процјену
активности
свакодневног живота (Бартелов тест) и саставља
налаз и мишљење комисије.
Послове координације комисије обавља Слађана
Ђурић, члан и координатор комисије.
Координатор комисије прикупља документацију која је
неопходна за вођење постипка у утврђивања
способности
и
функционалног
стања
лица,
прикупљену документацију доставља предсједнику
комисије, прати рад комисије води записник о раду
комисије, просљеђује налазе комисије, врши
координацију између ЈУ „Центар за социјални рад“
Дервента и комисије и обавља друге послове према
потребама комисије.
Координатор
комисије
доставља
захтјев
за
утврђивање способности и функционалног стања
лица, који је поднесен ЈУ „Центар за социјални рад“,
предсједнику комисије са свом потребном и
прикупљеном документацијом.
Предсједник комисије заказује састанак комисије на
којем се сви чланови комисије упознају са
документацијом, договарају о времену и мјесту
процјене потреба лица са сметњама и позивају лица
на процјену.
Сваки члан комисије непосредно врши опсервацију и
утврђивање способности и функционалног стања лица
у оквиру свог домена рада, а свој налаз и мишљење
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доставља предсједнику комисије на потписаном
обрасцу.
Уколико је неопходно, комисија упућује лице са
сметњама, на додатне специјалистичке прегледе.
Процјена се врши у просторијама ЈУ „Центар за
социјални рад“, а у случају, када због стања, лице није
у могућности да приступи процјени на позив стручне
комисије, процјена се врши просторијама у којим лице
борави.
Сваки члан комисије је дужан, током утврђивање
способности и функционалног стања лица, да се
придржава прописа из своје области, као и стандарда
и правила струке.
Бартелов тест попуњава предсједник комисије на
обрасцу, а на основу појединачне процјене сваког
члана стручне комисије и усаглашених ставова свих
чланова.
Предсједник комисије на основу појединачне процјене
сваког члана комисије и усаглашених ставова свих
чланова, доноси налаз и мишљење о способности и
функционалном стању лица, чији саставни дио је
Бартелов тест.
Првостепена стручна комисија налаз и мишљење о
способности и функционалном стању лица доставља
ЈУ „Центар за социјални рад“ Дервента, на даље
поступање и лицу чија се способност и функционално
стање, утврђују.

Координатор прикупља и чува документацију комисије у ЈУ
„Центар за социјални рад“.
Документацију комисије чине сва прикупљена документа,
појединачни налази и мишљења чланова комисије, налаз и
мишљење комисије, записник са састанка комисије и сва друга
релевантна документација о раду комисије.
3.

4.

5.
6.

7.

Трошкови рада комисије, односно, трошкови
првостепеног поступка, падају на терет буџетских
средстава општине Дервента.
Висина нето накнаде сваком члану комисије и
координатору, износи 15,00 КМ, по лицу, за које се врши
процјена
Комисија о свом раду обавјештава Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности општине Дервента и
Министарство здравља и социјалне заштите Републике
Српске, једном годишње.
Комисија се именује на период од 2 (двије) године.
Ступањем на снагу овог Рјешења, ставља се ван снаге
Рјешење о именовању првостепене стручне комисије за
утврђивање способности лица у поступку остваривања
права из социјалне заштите и утврђивање функционалног
стања корисника („Службени гласник општине Дервента „
број 6/17).
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број:02-111-17/18
20. фебруара 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
НОРМАТИВА ПОТРОШЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА
ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. У Комисију за одређивање норматива потрошње погонског горива за службена возила општине Дервента , именују
се:
- Срђан Новић , предсједник
- Ведран Тадић , члан
- Борислав Китоњић , члан
2. Задатак Комисије је да одреди норматив потрошње
погонског горива за службена возила општине Дервента :
- ШКОДА - СУПЕРБ , регистарских ознака Т 58 -Ј-801 ,
- ШКОДА ОКТАВИА , регистарских ознака - А70-Е-336 ,
- ШКОДА ФАБИА , регистарских ознака - А16-М-831 ,
- ШКОДА КОМБИ , регистарских ознака - А84-М-752,
- ЛАДА НИВА , регистарских ознака - Т17-Е-582,
у складу са Правилником о коришћењу службених возила
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента “,
број:15/17) .
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента.“
Број:02-135-21/18
21. фебруара 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7.
Правилника о критеријумима и поступку додјеле средстава
капиталних грантова непрофитним субјектима у земљи („Службени гласник општине Дервента“, број 17/17, у даљем тексту:
Правилник) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) Начелник
општине Дервента донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЈЕВА
ПРИ ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА
КАПИТАЛНИХ ГРАНТОВА НЕПРОФИТНИМ СУБЈЕКТИМА У
ЗЕМЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Чланови Комисије за разматрање захтјева при додјели
средстава капиталних грантова непрофитним субјектима у
земљи за 2018. годину су:
- Рајко Богосавац, члан
- Петра Калоперовић, члан,
- Ана Јовичић, члан,
- Зденка Чечавац, секретар.
- Стринић Миле, замјеник члана,
- Ведран Тадић, замјеник члана,
- Срђан Новић, замјеник члана,
- Синиша Пријевић, замјеник члана и секретара.

76
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
( „ Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана
13. Правилника о коришћењу службених возила општине Дервента ( „ Службени гласник општине Дервента“, број: 15/17 ) и
члана 89. став 3. Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) Начелник општине Дервента, донио је :

2. Задатак Комисије је да у складу са Правилником
разматра захтјеве за капиталне грантове, утврђује листи
вредновања захтјева и предлаже доношење одлуке о давању
сагласности на план утрошка средстава, као и други послови
који су предвиђени Правилником. Комисија о свом раду доноси
пословник.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број:02-111-20/18
28. фебруара 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић,с.р.
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