ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
„СЛУЖБЕНОМ
СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА“
ДЕРВЕНТА
У 2017. ГОДИНИ
Рег.бр.

Бр./стр.

14

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
134
170
192

Статут општине Дервента
Пословник o раду Скупштине општине Дервента
Етички кодекс Скупштине општине Дервента
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16
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26
74

75
135
171
227

298
313

314

Програм заједничке комуналне потрошње за
2017.годину
Програм рада Скупштине општине Дервента за
2017. годину
Програм санације и одржавања локалних путних
праваца на подручју општине Дервента у 2017.
години
Програм подстицаја пољопривредне производње
роизводње
на подручју општине Дервента за 2017. годину
Програм намјенског утрошка средстава посебних
водних накнада за 2017.годину
Програм уређења градског грађевинског земљишта у 2017.години
Програм развоја спорта и годишњи план расподјеле средстава за спортске организације и спортисте на подручју општине Дервента за 2017. годину
Програм рада Скупштине општине Дервента за
2018. годину
Програм о измјени Програма намјенског утрошка
средстава посебних водних накнада
да за 2017.
годину
Програм за смањење ризика од елементарне
непогоде
и
друге
несреће
за
период
2018 – 2020. године
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27
28
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30
13/4

31

17/1

17/55

17/55

32

76

ПЛ АНОВИ
План капиталних улагања општине Дервента за
2017. годину
117 План годишњег утрошка намјенских средстава од
накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2017.години
226 План о измјенама Плана капиталних улагања
општине Дервента за 2017. годину
285 План о измјенама и допунама Плана капиталних
улагања општине Дервента за 2017. годину
одину
73

5/1

6/1

77

78

13/1
16/1

79

ОДЛУКЕ
12
13

Одлука о утврђивању вриједности непокретности
на подручју општине Дервента за 2017. годину
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Дервента за 2017. годину

80
2/6
81
2/7

Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на
животну средину за Просторни план општине Дервента до 2033. године
Одлука о преносу права располагања и
коришћења станова са општине Дервента на
носиоце рјешења о додјели на коришћење станова – породице погинулих бораца и ратне војне
инвалиде
Одлука о утврђивању Листе стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење поступка
за пријем службеника у Општинску управу Дервента
Одлука о продаји непокретности лицитацијом у
својини општине Дервента у К
К.О Дервента 2/9 I, а
у обухвату Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА
ЗОНА“
Одлукa о прихватању додатног кредитног задужења по Хитном пројекту опоравка од поплава
Одлукa о изради дијела Регулационог плана
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“
Одлукa о просјечној коначној грађевинској цијени
м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Дервента у 2016. години
Одлукa о измјенама и допунама Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите
заш
Одлукa о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини
општине
Дервента
ради
обликовањакомплетирања грађевинске честице „НАДА“ д.о.о.
Дервента
Одлукa о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Дервента
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине Дервента у
оквиру компоненте 2Б „Пројекта
Пројекта хитног опоравка
од поплава“
Одлука о продаји непокретности у својини општине Дервента у К.О. Осиња путем прве лицитације
„ПОЛЕТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Дервента
Одлука о продаји непокретности у својини општине Дервента у К.О. Дервента 1, а у обухвату Регулационог плана „ИНДУСТРИЈС
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ путем
прве лицитације „ELEKTRON
ELEKTRON GROUP“ д.о.о.
Дервента
Одлука о продаји непокретности у својини општине Дервента у К.О. Дервента 1, а у обухвату Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, путем
прве лицитације „WEBO
WEBO BOSNIA“ д.о.о. Дервента
Одлука о прихватању понуђеног земљишта као
поклона без накнаде од ранијег индикативног посједника Вугдалић Енвера из Дервенте
Одлука о издавању у закуп пословних простора у
згради „Дом Агићи“ у насељу Луг путем јавног
оглашавања
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228
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232
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Одлука о расписивању и одржавању избора за
чланове савјета мјесних заједница на подручју
општине Дервента
Одлука о продаји основног расходованог средства
Одлука о изради Стратегије развоја општине
Дервента за период 2018-2025.године
Одлука о изради Акционог плана енергетске
ефикасности
Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању
вриједности непокретности на подручју општине
Дервента
Одлукa о измјенама и допунама Одлуке о прихватању додатног кредитног задужења по Хитном
пројекту опоравка од поплава
Одлукa о куповини службеног путничког возила
Одлукa о оквиру за стратешко вођење јавноприватног дијалога
Одлукa о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга
Одлука о висини одборничког додатка за вршење
одборничке дужности и висини накнаде за рад
радних тијела Скупштине општине Дервента
Одлука о платама и другим правима функционера
општине Дервентa
Одлука о одређивању и обиљежавању назива
улица и тргова и означавању зграда бројевима
Одлука о висини накнаде за коришћење путног
земљишта за полагање инфраструктурних водова
и базних станица
Одлука о водоводу и канализацији
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини
општине Дервента ради обликовања – комплетирања грађевинске честице Чолић – Пећић (Недељко) Сањи из Дервенте
Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
грађевинско земљиште
Одлука о додјељивању Великогоспојинске повеље
са златним грбом Oпштине Дервента у 2017.
години Јавној здравственој установи Дом здравља
Дервента
Одлука о додјељивању Великогоспојинске повеље
са златним грбом Oпштине Дервента у 2017.
години др Жељку Стајчићу
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске на подручју општине Дервента
путем прибављања писаних понуда
Одлука о допуни Одлуке о одређивању имена
улица у граду Дервента
Одлукa о изради измјена дијела Регулационог
плана „ЦЕНТАР ИСТОК – ЦЕНТАР ЗАПАД -БЛОК
бр.4“
Одлуку о усклађивању акта о оснивању Јавне
установе „Туристичка организација општине
Дервента“ Дервента
Одлукa о усклађивању акта о оснивању Јавне
установе Народна библиотека „Бранко Радичевић“
Дервента
Одлукa о одређивању матичних подручја за
вођење матичних књига на подручју општине
Дервента
Одлукa о прихватању понуђених непокретности –
земљишта као поклона, без накнаде од стране
власника Зечевић (Божидар) Љубе из Брода
Одлукa о утврђивању тржишне вриједности за
грађевинско земљиште за Ерић (Радислав)
Бориса из Дервенте
Одлукa о утврђивању тржишне вриједности за
грађевинско земљиште за Сарић (Саве) Душанку
из Дервенте
Одлука о безбједности и техничком регулисању
саобраћаја на путевима општине Дервента
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271 Одлука о оснивању Одбора за жалбе општине
Дервента
272 Одлука о продаји непокретности у својини општине Дервента, путем лицитације
273 Одлука о продаји бакарног лима са крова зграде
Општине Дервента путем усмене јавне лицитације
299 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
усвајању Буџета општине Дервента за 2017.
годину – Ребаланс
300 Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета
општине Дервента за 2017. годину
301 Одлука о усвајању Буџета општине Дервента за
2018. годину
302 Одлука о извршењу Буџета општине Дервента за
2018. годину
303 Одлука о утврђивању вриједности непокретности
на подручју општине Дервента
304 Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Дервента за 2018. годину
305 Одлукa о преносу права располагања и
коришћења станова са општине Дервента на
носиоце рјешења о додјели на коришћење
станова – породице погинулих бораца и ратне
војне инвалиде
306 Одлукa о приједлогу броја и просторном распореду основних школа на подручју општине Дервента
и са приједлогом уписних подручја
307 Одлукa о оснивању Савјета за безбједност
саобраћаја општине Дервента
308 Одлукa о критеријумима за остваривање права на
субвенционисање закупнине за стан
309 Одлукa о економској цијени услуге Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за 2018. годину
310 Одлукa о измјени Одлуке о одређивању имена
улица у граду Дервента
311 Одлукa о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, ради обликовањакомплетирања грађевинске честице „АРКОНИМО“
д.о.о. Дервента
312 Одлукa о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, ради обликовањакомплетирања грађевинске честице Станчић (Васкрсије) Ђорђи из Дервенте
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38
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Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Дервента
Рјешење о именовању секретара Скупштине
општине Дервента
Рјешење о именовању Комисије за спровођење
јавног надметања
Рјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана „РАМПА“
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење
Рјешење о именовању начелника Одјељења за
просторно уређење
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
Рјешење о именовању начелника Одјељења за
финансије
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове
Рјешење о именовању начелника Одјељења за
инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове
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110
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121
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140
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179
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197
198
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252
274
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Рјешење о именовању начелника Одјељења за
стамбено-комуналне послове
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана
Одбора за жалбе општине Дервента
Рјешење о именовању члана Одбора за жалбе
општине Дервента
Рјешење о разрјешењу Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној здравственој установи Дом здравља Дервента
Рјешење о именовању Комисије за избор по јавном
конкурсу за именовања у Јавној здравственој установи Дом здравља Дервента
Рјешење о разрјешењу замјеника предсједника
Комисије за прописе Скупштине општине Дервента
Рјешење о избору замјеника предсједника Комисије
за прописе Скупштине општине Дервента
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе Дом
здравља Дервента
Рјешење о именовању директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности наченика Одјељења за општу управу
Рјешење о именовању начелника Одјељења за
општу управу
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
Рјешење о допуни Рјешења о избору предсједника, замјеника предсједника и чланова Одбора за
питања омладине и младих
Рјешење о разрјешењу предсједника Комисије за
прописе
Рјешење о избору предсједника Комисије за
прописе
Рјешење о предлагању кандидата за члана
Школског одбора ЈУ Основна школа „Никола Тесла“ Дервентa
Рјешење о предлагању кандидата за члана
Школског одбора ЈУ Стручна и техничка школа
Дервента
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту
Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе
„Туристичка организација општине Дервента“,
Дервента
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Туристичка организација
општине Дервента“, Дервента
Рјешење о предлагању кандидата за члана
Школског одбора Јавне установе Средњошколски
центар „Михајло Пупин“ Дервента
Рјешење о именовању Савјета за израду дијела
Регулационог плана „Индустријска зона“
Рјешење о престанку важења Рјешења о додјели
на коришћење градског грађевинског земљишта у
државној својини Кукић (Видомира) Душку из Дервенте ради изградње стамбене зграде
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
Рјешење о именовању начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности
Рјешење
о избору предсједника, замјеника
предсједника и чланова Одбора за здравље
Скупштине општине Дервента
Рјешење о предлагању кандидата за члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа
„Тодор Докић“ Календеровци, Дервента

Бр./стр.
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279 Рјешење о разрјешењу члана Општинске изборне
комисије Дервента
315 Рјешење
о предлагању кандидата за члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа
„19. април“ Дервента
316 Рјешење о предлагању кандидата за члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа
„Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента
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55

10/7
13/38

15/6

56

84
85

15/7

86

15/7
87
15/8

15/8

88

Закључак о прихватању Нацрта Програма рада
Скупштине општине Дервента за 2017. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма подстицаја пољопривредне производње
у 2016. години на подручју општине Дервента
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Комисије за унапређење социјалне заштите и инклузије
општине Дервента за 2016. годину
Закључак у вези са актуелном ситуацијом у вези
дервентског породилишта
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма заједничке комуналне потрошње у 2016.
години
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одбора за
жалбе Општине Дервента за 2016. годину
Закључак о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у Добоју за период 01.01.2016. године до
31.12.2016. године за Општину Дервента
Закључак о усвајању Информације о стању јавног
реда и мира, безбједности грађана и имовине на
подручју општине Дервента за период јануардецембар 2016. године
Закључак о усвајању Информације о регистрацији
заједница етажних власника и инвестиционом и
текућем одржавању стамбених зграда и станова
Закључак о усвајању Информације о реализацији
приватизације државних станова и коришћењу неоткупљених станова
Закључак о не усвајању Информације о стању у
области снабдијевања електричном енергијом
Закључак о усвајању Информације о упису ученика
и стручној заступљености наставног кадра у школској 2016/2017. години у Јавној установи Основна
школа „Никола Тесла“ Дервента
Закључак о усвајању Информације о броју уписаних ученика, стручној заступљености наставног
кадра, просторним и материјалним условима за
рад у школској 2016/2017. години у Јавној установи
Основна школа „19. април“ Дервента
Закључак о усвајању Информације о упису ученика
и стручној заступљености наставног кадра у школској 2016/2017. години у Јавној установи Основна
школа „Ђорђо Панзаловић “ Осиња, Дервента
Закључак о усвајању Информације о упису ученика
и стручној заступљености наставног кадра у школској 2016/2017. години у Јавној установи Основна
школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента
Закључак о прихватању Нацрта Статута општине
Дервента
Закључак о прихватању Нацрта Пословника о раду
Скупштине општине Дервента
Закључак о утврђивању Нацрта Регулационог
плана „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД- БЛОК
ЗАПАД“
Закључак о утврђивању Нацрта ревизије дијела
Регулационог плана „РАМПА-САЈМИШТЕ“
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма санације и одржавања локалних путних
праваца на подручју општине Дервента у 2016.
години
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103
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105
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107

108

109

123

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Скупштине
општине Дервента за период јануар –октобар
2016. године
Закључак о усвајању Извјештаја о раду сталних
радних тијела Скупштине општине за период јануар
– октобар 2016. године
Закључак о
усвајању Извјештаја о годишњем
утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2016.
години
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента за 2016. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о финансијском
пословању Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента за 2016. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента за 2016. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Јавне установе Народна библиотека „Бранко
Радичевић“ Дервента за 2016. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Јавне установе „Спортско културни центар“
Дервента за 2016. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Јавне установе „Центар за културу“ Дервента за
2016. годину
Закључак о не усвајању Извјештаја о раду и
пословању Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“ Дервента за 2016. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Јавне установе „Геронтолошки центар“ Дервента за 2016. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и
пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента за 2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и
пословања Јавне установе „Центар за социјални
рад Дервента“ Дервента за 2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада и
пословања Јавне установе Народна библиотека
„Бранко Радичевић“ Дервента за 2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада
и пословања Јавне установе „Спортско културни
центар“ Дервента за 2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада
и пословања Јавне установе „Центар за културу“
Дервента за 2017. годину
Закључак о не давању сагласности на Програм
рада и пословања Јавне установе „Туристичка
организација општине Дервента“ Дервента за
2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада
и пословања Јавне установе „Геронтолошки центар“ Дервента за 2017. годину
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног кадра у школској 2016/2017. години у Јавној установи
Средњошколски центар Михајло Пупин Дервента,
са освртом на План уписа ученика у прве разреде
средњих школа у школској 2017/2018. години
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног кадра
у школској 2016/2017. години у Јавној установи
Стручна и техничка школа Дервента, са освртом
на План уписа ученика у прве разреде средњих
школа у школској 2017/2018. години
Закључак о усвајању Информације о стању у
области културе на подручју општине и мјере за
превазилажење стања
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за избор
о спроведеном поступку по Јавном конкурсу за
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124
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184
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185
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187
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188
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201
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203

5/22
204

235
5/22

5/22

236

избор и именовање директора Јавне здравствене
установе Дом здравља Дервента
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01.31.12.2016.годину (консолидовани извјештај о
извршењу буџета)
Закључак о усвајању Извјештаја о намјенском
утрошку средстава посебних водних накнада у
2016.години
Закључак о усвајању Извјештаја о зимском
одржавању локалних путних праваца и градских
улица у периоду 15.11.2016. до 15.03.2017.године
Закључак о усвајању Информације о пословању
привреде на подручју општине у 2016. години
Закључак о усвајању Информације о стању јавне
расвјете на подручју општине Дервента
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника
општине и раду Општинске управе у 2016.години
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01.31.03.2017. године (консолидовани извјештај о
извршењу Буџета општине)
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Првостепене стручне комисије за утврђивање способности
лица у поступку остваривања права из социјалне
заштите и утврђивање функционалног стања
корисника
Закључак о усвајању Информације о запошљавању на подручју општине, броју и структури незапослених лица, као и потребним кадровима за развој
општине
Закључак о усвајању Информације о условима и
животу омладине на подручју општине Дервента
Закључак о усвајању Информације о стипендирању студената и ученика у школској 2016/2017.
години
Закључак о усвајању Извјештаја Верификационе
комисије о верификацији мандата одборнику Тривуновић Момчилу
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма уређења градског грађевинског земљишта у 2016.години
Закључак о усвајању Информације о превентивној здравственој заштити становништва у
2016.години
Закључак о усвајању Информације о стању
наркоманије на подручју општине Дервента и мјере за њено сузбијање
Закључак да се финансијска средства која се
остваре по основу умањења одборничког додатка
преусмјере као помоћ Удружењу дјеце са посебним потребама „Сунце“ из Дервенте
Закључак о утврђивању Нацрта Просторног плана
Општине Дервента до 2033. године
Закључак о утврђивању Нацрта Извјештаја о
стратешкој процјени утицаја на животну средину
Просторног плана Општине Дервента до 2033.
године
Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Првостепене стручне комисије за процјену
потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју
Закључак о усвајању Анализе стања и потреба
социјално најугроженијих категорија и корисника
права на новчану помоћ
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01. –
30.06. 2017. године са посебним освртом на
остварење локалних прихода по врстама (Консолидовани извјештај о извршењу буџета)
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента за 2016/2017. годину
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Рег.бр.
237 Закључак о давању сагласности на Годишњи
Програм рада Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента за радну 2017/2018. годину
238 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Дервента за период јануар-јуни 2017.
године
239 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента за период јануар-јуни 2017. године
240 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Центар за социјални
рад Дервента“ Дервента за период јануар-јуни
2017. године
241 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе Народна библиотека
„Бранко Радичевић“ Дервента за период јануарјуни 2017. године
242 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Спортско културни
центар“ Дервента за период јануар-јуни 2017.
године
243 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Центар за културу“
Дервента за период јануар-јуни 2017. године
244 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању
Јавне
установе
„Туристичка
организација општине Дервента“ Дервента за
период јануар-јуни 2017. године
245 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Геронтолошки центар“
Дервента за период јануар-јуни 2017. године
246 Закључак о усвајању Информације о раду и стању
основног образовања у Јавној установи Основна
школа „Никола Тесла“ Дервента
247 Закључак о усвајању Информације
о броју
уписаних ученика, стручној заступљености наставног кадра, просторним и материјалним условима
за рад у школској 2017/2018. години у Јавној
установи Основна школа „19. април“ Дервента
248 Закључак о усвајању Информације о раду и стању
основног образовања у Јавној установи Основна
школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента
249 Закључак о усвајању Информације о раду и стању
основног образовања у Јавној установи Основна
школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента
250 Закључак о усвајању Информације о раду и стању
средњег
образовања
у
Јавној
установи
Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента
251 Закључак о усвајању Информације о раду и стању
средњег образовања у Јавној установи „Стручна и
техничка школа“ Дервента
286 Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01. -30.09.
2017. године са посебним освртом на остварење
локалних прихода по врстама (Консолидовани
извјештај о извршењу буџета)
287 Закључак о прихватању Нацрта
одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета
општине Дервента за 2017. годину-Ребаланс
буџета
288 Закључак о прихватању Нацрта одлуке о усвајању
Буџета општине Дервента за 2018. годину
289 Закључак о прихватању Нацрта Програма рада
Скупштине општине Дервента за 2018. годину
290 Закључак
о
усвајању
Информације
о
активностима везаним за рјешавање стамбеног
питања носиоца станарског права чији су станови
порушени
317 Закључак о прихватању Нацрта одлуке о
комуналним таксама
318 Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Акционог плана за равноправност полова општине

Бр./стр.

Регистар за 2017.

Рег.бр.

13/35

319

13/36

320

13/36

321

322
13/36

13/36
323

Дервента за период 2016 – 2017. године у 2016.
години
Закључак о усвајању Информације о остваривању
права у складу са Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Закључак о усвајању Информације о имовини у
власништву општине, пословни простори, гараже
и станови
Закључак о усвајању Информације о спортским
активностима и резултатима рада спортских колектива у 2016. години
Закључак о усвајању Информације о стању
насиља у породици на подручју општине Дервента
са аспекта појаве и са аспекта одговора на
насиље од стране субјеката заштите у општини
Дервента са приједлогом мјера за спречавање и
сузбијање насиља у породици
Закључак о усвајању Информације о условима и
животу пензионера на подручју општине

Бр./стр.

17/65

17/65

17/65

17/65

17/65
17/66

13/36
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
У
ФУНКЦИЈИ
СКУПШТИНЕ ЈП „ДЕРВЕНТСКИ ЛИСТ И РАДИО
ДЕРВЕНТА“ ДОО ДЕРВЕНТА

13/37

13/37

13/37

13/37

13/37

13/37

13/38

13/38

13/38

16/3

16/24
16/24

112 Одлука о доношењу Програма рада и пословања
ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента за период од 1. јануара до 31. децембра
2017. године
113 Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈП
„Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента за период од 1. јануара до 31. децембра
2016.године
114 Закључак о давању подршке Скупштине општине
Дервента и Начелника општине Дервента органима Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“ д.о.о. Дервента за упућивање „Писма
намјере“ Регулаторној агенцији за комуникације
Босне и Херцеговине
150 Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за
избор и именовање чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“; д.о.о. Дервента
151 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“;
д.о.о. Дервента
152 Рјешење о именовању Комисије за избор и
именовање чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“;д.о.о. Дервента
205 Закључак о усвајању 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
206 Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора
ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента
207 Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора
ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента

5/23

5/28

5/28

7/48

7/49

7/50

10/9

10/9

10/9

16/25
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
16/25
17/64

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање два члана Одбора за питања омладине и младих Скупштине општине Дервента
115 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање једног члана Одбора за питања омладине и младих Скупштине општине Дервента

1

1/2

5/28

Регистар за 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Рег.бр.

Бр./стр.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
225 Исправка Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста Општинске
управе Дервента
263 Исправка Одлуке о коришћењу и наплати паркинг
простора на подручју града
264 Исправка Колективног уговора за запослене у
Општинској управи Дервента
350 Исправка Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста Општинске управе Дервента

12/5
13/47
13/47

18/24

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛ АНОВИ
62

63
254
291

324
338

План оперативног спровођења плана активности у
припреми и спровођењу мјера заштите и
спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у општини Дервента у 2017.
години
План оперативног спровођења Плана одбране од
поплава у општини Дервента у 2017.години
План запошљавања у Општинску управу Општине
Дервента
План активности у припреми и спровођењу мјера
заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега за 2017/2018 годину
План о измјени Плана запошљавања у Општинску
управу Дервента
План запошљавања у Општинску управу Општине Дервента у 2018 години

4/1
4/4
13/41

16/25

18/1

7

57
161

189
190
208
210

222

223

224

253
265

Правилник о субвенционисању превоза ученика
средњих школа са подручја општине Дервента за
друго полугодиште школске 2016/2017.године
Правилник о измјени Правилника о додјели
једнократних новчаних помоћи за подршку пронаталитетној политици
Правилник о измјенама и допунама Правилника о
јавним паркиралиштима
Правилник о обрачуну и исплати плата и других
личних примања запослених у Општинској управи
Дервента
Правилник о поступку директног споразума
Правилник о начину гласања и одлучивања
Комисије за набавке
Правилник о измјенама и допунама Правилника о
јавним паркиралиштима
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Дервента
Правилник о субвенционисању превоза ученика
средњих школа са подручја општине Дервента за
прво полугодиште школске 2017/2018. године
Правилник о финансирању/суфинансирању у
области спорта и физичке културе и категоризацији спортова општине Дервента
Правилник о измјенама Правилника о обрачуну и
исплати плата и других личних примања
запослених у Општинској управи Дервента
Правилник о успостављању и вођењу јавноприватног дијалога у Општини Дервента
Правилник о интерним контролама и интерним
контролним поступцима у општини Дервента

Бр./стр.

266 Правилник о коришћењу средстава буџетске
резерве
267 Правилник о трошковима по основу репрезентације у Општинској управи Дервента
268 Правилник о стављању ван снаге Правилника о
раду интерне ревизије
280 Правилник о коришћењу службених возила
општине Дервента
292 Правилник о пријему у радни однос и стручном
оспособљавању приправника у Општинској
управи Дервента
293 Правилник о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза општине Дервента
294 Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Дервета
325 Правилник о критеријумима и поступку додјеле
средстава капиталних грантова непрофитним субјектима у земљи
339 Правилник о коришћењу мобилних и фиксних
телефона у општини Дервента
340 Правилник о критеријумима и поступку за додјелу
средстава гранта организацијама и удружењима
из области борачко-инвалидске заштите
341 Правилник о суфинансирању пројеката удружења
грађана путем јавног позива
342 Правилник
о коришћењу службених возила
Територијалне ватрогасне јединице Дервента

18/15

255 Повеља интерне ревизије општине Дервента

13/43

14/14
14/15
14/16
15/9

16/29

16/30

16/36

17/66
18/3

18/4
18/9

УПУТСТВА

17/66

ПР АВИЛНИЦИ
6

Рег.бр.

6

269 Упутство о обрачуну, наплати и контроли наплате
непореских прихода буџета општине Дервента
346 Упутство о поступању са пријавом корупције и
обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у Општинској управи Дервента

14/16

18/19

НАРЕДБЕ
1/2
Наредба о одређивању предузећа, установа и
других организација који су дужни да раде у дане
празника Републике Српске и утврђивању дужине
радног времена за субјекте који могу да раде у
дане републичких празника
64
Наредба о мобилизацији
65
Наредба о спровођењу прољећне фазе систематске дератизације на подручју општине Дервента у
2017.години
129 Наредба о одређивању предузећа, установа, и
других организација који су дужни да раде у дане
празника Републике Српске и утврђивању дужине
радног времена за субјекте који могу да раде у
дане републичких празника
295 Наредба о одређивању радног времена на дан
празника Републике Српске Дан успоставе Општег
оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини
21.новембар 2017.године
326 Наредба о одређивању предузећа, установа и
других организација који су дужни да раде у дане
празника Републике Српске и утврђивању дужине
радног времена за субјекте који могу да раде у
дане републичких празника
10

1/3
3/17

8/5
9/39
9/40
10/10

11/1

12/1

12/2

12/5
13/39
14/1

1/4
4/8

4/8

6/28

16/37

17/70

ОДЛУКЕ
2

Одлука о усвајању Оквирног стратешког плана за
активности интерне ревизије за период 2017-2019.
године

1/2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

7
Рег.бр.
3
4
5
58
66
67
68

69
116
160
162

211
212

213
214

281
282
283

327
343

344
345

Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизије
Одлука о одређивању благајничког максимума
Одлука о висини мјесечног износа стипендија
Одлука о плаћању накнада у ратама
Одлука о проглашењу ванредне одбране од
поплава
Одлука о укидању ванредне одбране од поплава
Одлука о давању у закуп градског грађевинског
земљишта непосредном погодбом закупцу Миловановић (Димитрије) Славко из Дервенте
Одлука о одређивању потписника жиро рачуна
општине Дервента
Одлука о прихватању пописа за 2016.годину
Одлука о оснивању Општинске управе Дервента
Одлука о стратешким циљевима, индикаторима
остварења и циљевима за период јануар 2017.децембар 2017.године, за Општинску управу Дервента, са аспекта система управљања квалитетом
ISO 9001-2008
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Општинске управе Дервента
Одлука о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи „Спортско културницентар“ Дервента
Одлука о давању сагласности на Статут Јавне
установе Геронтолошки центар Дервента
Одлука о одређивању радног времена у свим
објектима на локацији Вашара и на подручју града
Дервента у дане трајања 166. Дервентског вашара
Одлука о оснивању и именовању чланова
Привредног савјета општине Дервента
Одлука о утврђивању Нацрта буџета општине
Дервента за 2018.годину
Одлука о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама
и допунама Одлуке о усвајању буџета општине
Дервента за 2017.годину
Одлука о попису имовине и обавеза Општине
Дервента за 2017. годину
Одлука о одобравању Oквирног стратешког плана
за активности интерне ревизије за период 20182020 године
Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизије
Одлука о провођењу Пројекта побољшања
пословног окружења и конкурентности у општини
Дервента

Бр./стр.
1/2
1/2
1/2
3/18

9

25
59

60

70

71

Рјешење о давању сагласности на колективно
коришћење годишњег одмора Јавној предшколској
установи „Трол“ Дервента
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање
приједлога стипендирања редовних студената и
ученика у 2017. години
Рјешење о именовању Комисије за израду стратешких докумената из области спорта
Рјешење о именовању Конкурсне комисије за
спровођење поступка за попуну упражњених руководећих радних мјеста у Општинску управу Дервента
Рјешење о именовању Комисије за попис матичних књига, књига држављана и архивске документације, сталних материјалних средстава (намјештаја, опреме и остало) у мјесној канцеларији Луг
Рјешење о формирању Општинске комисије за
попис и процјену штета на пољопривредним усјевима, које су настале усљед елементарне непогоде-поплаве
Рјешење о формирању Општинске комисије за
попис и процјену штета на стамбеним и пословним

130

131

4/9

132

133

153
8/8

154

11/35

155
156

11/36
11/36

11/36
15/12
15/13

15/13

163

164

165
166

167

17/71
209
18/18
18/18

18/18

РЈЕШЕЊА
8

Рег.бр.

4/9
4/9

4/10
5/29
8/1

215

216

217

1/3

218
219

1/4
2/12

220
256

3/19

3/19

Регистар за 2017.

257

258

259
4/10
260

објектима, које су настале усљед елементарне
непогоде-поплаве
Рјешење о именовању првостепене стручне
Комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце
и омладине са сметњама у развоју
Рјешење о именовању првостепене стручне
Комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и
утврђивање функционалног стања корисника
Рјешење о именовању Конкурсне комисије за
спровођење поступка за попуну упражњених руководећих радних мјеста у Општинску управу Дервента
Рјешење о формирању Комисије за подстицај
пољопривредне производње у 2017.години на
подручју општине Дервента
Рјешење о именовању Комисије за избор корисника бањско-климатске рехабилитације
Рјешење о именовању Комисије за продају
основних расходованих средстава
Рјешење о именовању Тима за енергетску
ефикасност
Рјешење о формирању Комисије за спровођење
поступка Јавне лицитације за издавање у закуп
пословног простора у згради „Дом Агићи“ у насељу
Луг
Рјешење о формирању Комисије за процјену
штете начињене на пољопривредним усјевима на
подручју општине Дервента у 2017.години
Рјешење о именовању Тима за праћење и унапређење успостављеног система управљања квалитетом у Општинској управи Дервента
Рјешење о формирању Комисије за утврђивање
тржишне вриједности грађевинског земљишта
Рјешење о давању сагласности на колективно
коришћење годишњег одмора Јавној предшколској установи „Трол“ Дервента
Рјешење о именовању Развојног тима за израду
Стратегије развоја општине Дервента за период
2018-2025.године
Рјешење о именовању Комисије за одређивање
назива улица у општини Дервента
Рјешење о формирању Комисије за подстицај
пољопривредне производње у 2017. години на
подручју општине Дервента
Рјешење о именовању Комисије за израду услова
за коришћење јавне површине за постављање
љетних башти, излагање и продају робе ван пословних просторија
Рјешење о именовању Општинског одбора за
обиљежавање значајних датума на подручју општине Дервента
Рјешење о формирању Одбора за организацију и
обиљежавање 166. Дервентског вашара
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о
цијенама вашарских услуга за 166. Дервентски
вашар
Рјешење о именовању представника општине
Дервента
Рјешење о формирању Комисије за процјену
штете на пољопривредним усјевима причињену
од дивљих свиња
Рјешење о именовању Комисије за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Дервента
Рјешење о именовању Конкурсне комисије за
спровођење поступака за пријем службеника у
Општинску управу општине Дервента
Рјешење о именовању Конкурсне комисије за
спровођење поступака за именовање начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у
Општинску управу општине Дервента
Рјешење о именовању Комисије за уништавање
службених легитимација инспектора

Бр./стр.

4/10

6/29

6/30

6/31

6/31
7/50
7/50
7/50

7/51

8/9

8/9
8/10

8/10

8/10
10/11

11/37

11/37

11/37
11/37

11/38
11/39

13/45

13/45

13/45

13/46
13/46

Регистар за 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Рег.бр.

296 Рјешење о именовању Комисије за продају
бакарног лима са зграде Општине Дервента
328 Рјешење о одређивању бројчане ознаке организационих јединица
329 Рјешење о именовању Централне пописне комисије
330. Рјешење о именовању Комисије за попис сталних
материјалних средстава – непокретне имовине
(грађевински објекти, земљиште, путеви, улице,
тротоари, јавна расвјета, споменици, мостови,
тргови и остало)
331 Рјешење о именовању Комисије за попис сталних
материјалних средстава –покретне имовине ( намјештаја, опреме и остало)
332 Рјешење о именовању Комисије за попис обавеза
и потраживања
333 Рјешење о именовању Комисије за попис благајне
и жиро-рачуна
347 Рјешење о именовању Дисциплинске комисије
348 Рјешење о именовању Конкурсне комисије за
спровођење поступка за пријем службеника у
Општинску управу општине Дервента

Бр./стр.

17/72
17/72

17/72

17/73
17/73

72

157

158

261

284

297

335

336

337

Оглас о упису промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице за управљање дијелом зграде, Дервента, улица Марије Бурсаћ број СП-57,
улаз 3
Оглас о упису промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице за управљање дијелом зграде, Дервента, улица Дервентских ослободилаца
СП-34, улаз 1
Оглас о упису промјене лица овлашћених за
заступање
Заједнице за управљање дијелом
зграде, Дервента, улица Вука Караџића С-20/1
Оглас о упису оснивања Заједнице за управљање
дијелом зграде, Дервента, улица Српске војске
СП-55, улаз 2
Оглас о упису промјене лица овлашћених за
заступање
Заједнице за управљање дијелом
зграде, Дервента, улица Милована БјелошевићаБелог број 26
Оглас о упису оснивања Заједнице за управљање
дијелом зграде, Дервента, улица Српске војске
СП-106, улаз Д
Оглас о упису оснивања Заједнице за управљање
дијелом зграде, Дервента, улица Младена Стојановића број 34
Оглас о упису промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице за
управљање дијелом
зграде, Дервента, улица Његошева СП-43, улаз 3
Оглас о упису оснивања Заједнице за управљање
зградом, Дервента, Улица Српске војске С-22,
улаз Е-9
Оглас о упису промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице за управљање дијелом зграде, Дервента, улица Марије Бурсаћ СП-57, улаз 3

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
159 Одлука о потврђивању резултата избора и додјели
мандата члановима Савјета Мјесне заједнице
Жеравац
након
избора
одржаних
7.маја
2017.године
169 Одлука о потврђивању резултата избора и додјели
мандата члановима Савјета Мјесне заједнице
Дажница
након
избора
одржаних
4.јуна
2017.године
262 Одлука о престанку мандата члану Савјета Мјесне
заједнице Црнча и додјели мандата сљедећем
кандидату са листе потврђених резултата избора
за чланове Савјета Мјесне заједнице Црнча

7/52

8/15

13/46

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ И СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДЕРВЕНТА
18/24

9/41

3/19

4/11

7/51

7/52

13/46

15/13

16/38

17/74

17/74

17/74

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ
334 Рјешење Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине број: 06-1-07-1-423/17 од 23.11. 2017.
године

Бр./стр.

17/73
18/23

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
61

Рег.бр.

16/38

З АКЉУЧЦИ
191 Закључак о одобравању Јавној предшколској
установи „Трол“ Дервента формирање васпитних
група са повећаним бројем дјеце до 20%

8

17/74

168 Колективни уговор за запослене
управи Дервента
221 Колективни уговор о измјенама
Колективног уговора за запослене
управи Дервента
349 Колективни уговор о измјенама
Колективног уговора за запослене
управи Дервента

у Општинској
8/11
и допунама
у Општинској
11/39
и допунама
у Општинској
18/24

