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На основу члана 81. став 2. тачка б. Закона о
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“,
број 71/12) и члана 37. став 2. тачка 5. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17.
јула 2018. године, донијела је
П Л А Н
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ,
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ЧУВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ
КОЈИ КОРИСТИ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА
ЈЕДИНИЦА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ

I
Средства прикупљена по основу уплата привредних
друштава и других правних лица који имају сједиште и
обављају дјелатност на територији општине Дервента, која су
обрачуната и уплаћена у корист буџета општине Дервента у
складу са чланом 81. Закона о заштити од пожара, користе се
за намјену утврђену овим планом.
II
Расположива средства из тачке 1. овог плана износе
729.230,00 КМ и представљају неутрошена средстава ранијих
година и план остварења прихода по основу накнада из члана
81. Закона о заштити од пожара у току 2018. године.

III
Средстава из тачке 2. овог плана распоредиће се на сљедећи начин:

редни
број
I
1.
2.
3.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

опис ставке
Ватрогасна возила
ауто цистерна
возило за потребе сервисирања ватрогасних апарата
теренско возило
Ватрогасна опрема
ватрогасне љестве кукаче
ватрогасне љестве растегаче
моторка за дрво
метланица за гашење пожара
пнеуматици за возила (по возилу)
ватрогасна сирена стационарна
радио станица за возило

кол.

вриједност
(КМ)

1

300.000,00

1

6.000,00

1

33.000,00

1
1
2
6
10
1
1

70.230,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 8

2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
III
1.
IV

1.
2.
3.

телефонска централа
изолациони апарати
маска за изолационе апарате
ватрогасни опасачи
ватрогасна сјекира
ватрогасна специјална носила
ватрогасна цријева
пјенило за гашење пожара класе А,Б (у литрама)

24.07.2018.
1
3
8
6
2
2
15
500

Одржавање ватрогасне опреме
Резервни дијелови за ватрогасну опрему и трошкови
одржавања
Остала ватрогасна опрема и објекти за заштиту од
пожара и спасавање
опрема за ватрогасни сервис
ватрогасне униформе и одијела
изградња ватрогасног дома и приступне саобраћајнице
(документација и грађевински радови)

IV
Уколико се средства из тачке 3. овог плана за
наведене ставке не искористе у планираном износу или се не
створи основа за утрошак средстава, Начелник општине може
својом одлуком искористити средства на ставке на којима ће
недостајати средстава из овог плана.
V
(1) Ступањем на снагу овог плана престаје да важи
План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне
ватрогасне јединице Дервента, изградњу објеката који користи
ТВЈ за своје активности и чување ватрогасне опреме
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 10/14, 13/14 и
7/16).
(2) Поступци наведени по Плану из става 1. овог
члана завршиће се по наведеном Плану.
VI
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“, а
примјењиваће се након добијања сагласности Министарства
унутрашњих послова Републике Српске.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-201/18
17. јула 2018.године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 67. став 2. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16) и члана 37. став 2. тачка 7. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17.
јула 2018. године, донијела је

10.000,00

20.000,00
13.000,00
277.000,00

ПРОГР АМ
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У 2018. ГОДИНИ
УВОД
Уређење градског грађевинског земљишта ради
његовог привођења намјени предвиђеној регулационим
планом обухвата припремање тог земљишта за стамбену,
привредну и другу врсту изградње и његово опремање
комуналним грађевинама и инсталацијама за заједничко и
појединачно коришћење.
Уређење градског грађевинског земљишта врши
јединица локалне самоуправе, а уређење обухвата његово
припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове,
израду геодетских, геолошких, инжењерско – сеизмолошких и
других подлога, израда анализе својинских права на
земљишту, израда планске и техничке документације, израду
програма за уређење земљишта, расељавање, рушење
објеката, санирање терена
и друге радове.
Поступак
припремања грађевинског земљишта почиње израдом
одговарајућих планова, који служе као основ за давање
земљишта на опремање и коришћење. Израда урбанистичких
планова подразумијева претходно обављене припремне
радове (геомеханичка и друга испитивања земљишта,
геодетске подлоге, анализе и др.), наставља се рјешавањем
имовинских односа, а затим израдом одговарајуће пројектне
документације потребне за изградњу инфраструктуре и
објеката. Реализација предметног програма, како са аспекта
обима, тако и са аспекта динамике, зависиће од обима и
динамике остварења општинских изворних прихода.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина
јавне намјене планираних спроведбеним документом
просторног уређења.
У радове на опремању градског грађевинског
земљишта не спадају прикључци које сноси инвеститор на
терет трошкова грађења.
Уређење простора и комунална инфраструктура, једна
су од основних претпоставки за улагања на подручју општине,
те у складу са тим, Програм уређења градског грађевинског
земљишта представља документ оперативне годишње
реализације.
Програм
уређења
градског
и осталог
грађевинског земљишта обухвата урбана подручја општине

24.07.2018.
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Дервента. Овим програмом ближе се утврђују врста и обим
уређења земљишта.
Програм опремања изграђеног градског грађевинског
земљишта за 2018. годину сачињен је на основу Програма
рада Скупштине општине Дервента за 2018. годину и
Програма Капиталних улагања општине Дервента за 2018.
годину, односно, плана за улагања општинских средстава у
инфраструктуру, јавне објекте и опрему.
ОВИМ ПРОГРАМОМ УТВРЂУЈЕ СЕ:
1. ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ СЕ УРЕЂУЈЕ,
2. ВРСТА И ОБИМ РАДОВА,
3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА,
4. ПРЕДРАЧУНСКА ВРИЈЕДНОСТ ТРОШКОВА
УРЕЂЕЊА,
5. ДИНАМИКА,
6. НАЧИН ОДАБИРА ПОНУДА И УСТУПАЊА
ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА,
7.
ОДРЕЂИВАЊЕ
НОСИОЦА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА.
1. ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ СЕ УРЕЂУЈЕ
Подручје на коме ће се вршити опремање изграђеног
градског грађевинског земљишта је:
-подручје покривено Урбанистичким планом,
-подручје у оквиру Регулационог плана „ЦЕНТАР
ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД“,
-подручје покривено планом „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“,
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-подручје покривено планом „ГРАД“,
-подручје покривено планом „УКРИНА“,
-подручје покривено планом „ЈУГ“,
-подручје покривено планом „ЦЕНТАР ЗАПАД“,
-подручје покривено планом „РАМПА САЈМИШТЕ“,
-подручје
покривено
планом
„КОМУНАЛНО–
СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“,
-подручје покривено планом „АДА“,
-подручје покривено планом „ЛУГ“,
-подручје покривено планом „ДЕРВЕНТА - СЈЕВЕР ЛУГ“,
-подручје покривено планом „БЛОК ГРАДСКИ“,
-подручје покривено планом „ЦЕНТАР ИСТОК ЦЕНТАР ЗАПАД - БЛОК ЗАПАД“,
-подручје у оквиру Регулационог плана „ПОТОЧАНИ“,
-подручје у оквиру Регулационог плана „ЦЕНТАР“,
-подручје у оквиру Регулационог плана „ЧАРДАК“,
-подручје у оквиру Регулационог плана „ГАКОВАЦ“ и
-подручје у оквиру Регулационог плана „ДЕРВЕНТАСЈЕВЕР-ЛУЖАНИ“.

2. ВРСТА И ОБИМ РАДОВА
Активности на припремању градског грађевинског
земљишта у надлежности су Одјељења за просторно уређење.
Радови на опремању градског грађевинског и осталог
грађевинског земљишта, који се финансирају из Плана
капиталних улагања општине Дервента за 2018. годину
приказани су у табели.

II КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Ред.
број

ГРУПЕ УЛАГАЊА-НАЗИВ ПРОЈЕКТА

IIa

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора

1.

Проширење капацитета вртића „Трол“ Дервента

Број
конта

Вриједност
КМ

511100

400.000,00

Укупно издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора

IIб

2.

400.000,00

Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева

Израда сервисне саобраћајнице у индустријској зони

511100

Укупно издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева

IIв

Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација

1.

Наставак изградње канализационе мреже у Новом Насељу

Укупно издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација

IIг

Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката

50.000,00

50.000,00

511100

60.000,00

60.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 8

4

24.07.2018.

1.

Наставак изградње друштвеног дома у Омерагићима

511100

36.566,00

2.

Проширење градског гробља

511100

30.000,00

Укупно издаци за изградњу и прибављање осталих објеката

IIIа

1

IIIб
1

66.566,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
вањског освјетљења, тротоара и ограда

Реконструкција са изградњом градске и приградске уличне расвјете
Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
вањског освјетљења, тротоара и ограда

511200

100.000,00
100.000,00

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева
и ауто-путева
Санација и реконструкција градских и приградских улица, паркинга и тротоара

511200

Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
путева и ауто-путева

143.326,00

143.326,00

IIIв

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
осталих објеката

3.

Санација и реконструкција спортских и дјечијих игралишта

511200

103.000,00

5.

Завршни радови на изградњи центра града

511200

25.000,00

6.

Вањско уређење Геронтолошког центра (дио радова)

511200

237.500,00

9.

Вањско уређење спортске дворане

511200

20.000,00

Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
осталих објеката

385.500,00

УКУПНО УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ ЗА ГГЗ

1.205.392,00 КМ

3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Из буџетских прихода планираних за капиталне
пројекте 1.205.392,00 КМ.

Начин уступања радова проводи се према условима и
правилима прописаним посебним законима за поједине
области.

4.
УРЕЂЕЊА

7.
ПРОГРАМА

ПРЕДРАЧУНСКА

ВРИЈЕДНОСТ ТРОШКОВА

- трошкови опремања ……………………………….....
1.205.392,00 КМ
5. ДИНАМИКА

ОДРЕЂИВАЊЕ

НОСИОЦА

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

За реализацију радовa на опремању градског
грађевинског и осталог земљишта задужује се Одјељење за
стамбено комуналне послове.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Радови на уређењу земљишта одвијаће се према
динамици која је прецизирана одлукама Скупштине општине
Дервента, уговорима и роковима који проистичу из примјене
законских прописа.

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

6. НАЧИН ОДАБИРА
ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА

ПОНУДА

И

УСТУПАЊА
Број:01-022-200/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 23. став 2. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број 55/10), члана 38. став 2. и члана 192. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. и 89. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17.
јула 2018. године, донијела је
О

Д

Л

У

К

У

О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Доноси се Просторни план општине Дервента (у даљем
тексту Просторни план).
Просторним планом се обухвата подручје општине
Дервента у границама насељених мјеста и катастарских
општина са њеног подручја, у површини од 516,841 km 2, а што
је прецизније одређено у графичком дијелу Просторног плана.
Члан 2.
Просторни план доноси се на период до 2033.
године.
Члан 3.
Елаборат Просторног плана израђен је у Институту
за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука на који је дата
сагласност
Министарства
за
просторно
уређење,
грађевинарство и екологију број : 15.02-052-470/18 од
11.06.2018. године и чини саставни дио ове одлуке.
Члан 4.
Просторни
план
текстуални и графички дио.

општине

Дервента

садржи

ТЕКСТУАЛНИ ДИО Просторног плана садржи сљедеће
цјелине:
А. СТАНОВНИШТВО
Б. СИСТЕМ И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА
В. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА
В.I.1. СТАНОВАЊЕ;
В.I.2. ПРИВРЕДА;
В.I.3. НЕПРИВРЕДА;
В.I.3.1. ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА;
В.I.3.1.1.ПРЕДШКОЛСКО
И
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
В.I.3.1.2. СРЕДЊОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
В.I.3.2. ЗДРАВСТВО;
В.I.3.3. КУЛТУРА;
В.I.3.4. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ;
В.I.3.5. КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ;
В.I.3.6.УПРАВА,
ФИНАНСИЈСКЕ
И
СЛИЧНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ;
В.I.3.7. СПОРТ;
В.I.3.8. ВЈЕРСКИ ОБЈЕКТИ;
В.I.4. ИНФРАСТРУКТУРА;
В.I.4.1. САОБРАЋАЈ;
В.I.4.2. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА;
В.I.4.2.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА;
В.I.4.2.2. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА;
В.I.4.3. ХИДРОТЕХНИКА;
В.I.4.3.1. ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ;
В.I.4.3.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА;
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В.I.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА СТРУКТУРА;
В.I.4.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА;
В.I.5. УРБАНА И РУРАЛНА ПОДРУЧЈА;
Г. ПРИРОДНИ УСЛОВИ
Г.I.1. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА;
Г.I.2.ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА;
Г.I.3.ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ТЕРЕНА;
Г.I.4. САВРЕМЕНИ ЕГЗОГЕНИ ПРОЦЕСИ И ПОЈАВЕ;
Г.I.5. СЕИЗМОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ;
Г.I.6. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ;
Д. ОДРЕЂИВАЊЕ НАМЈЕНЕ ПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЉИШТА
Д.I.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ;
Д.I.2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ;
Д.I.3. ВОДЕ И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ;
Д.I.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ;
Д.I.5. МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ;
Д.I.6. ЛОВНА И РИБОЛОВНА ПОДРУЧЈА;
Д.I.7. ТУРИСТИЧКА ПОДРУЧЈА;
Ђ.УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЗЕМЉИШТА

ДЕВАСТИРАНИХ

И

УГРОЖЕНИХ

Е.ЗАШТИТА
ПРИРОДЕ,
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ
НАСЉЕЂА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Е.I.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКА ДОБРА;
Е.I.2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
Е.I.3. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И
ТЕХНИЧКИХ ОПАСНОСТИ И РАТНИХ ДЕЈСТАВА;
Ж. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И ГРАЂЕЊА
Ж.I.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА;
Ж.I.2. ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ;
Ж.I.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА
ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЈЕНЕ;
Ж.I.4. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ;
Ж.I.5. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ;
Ж.I.6. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ;
Ж.I.7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНЕ
НАМЈЕНЕ;
З. СМЈЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
З.I.1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ;
З.I.2. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ;
З.I.2.1. ЗНАЧАЈ И ФУНКЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА;
З.I.2.2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА;
З.II. ЗЕМЉИШНА ПОЛИТИКА
З.III. ИЗРАДА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПРОСТОРНОГ
УРЕЂЕЊА, СЕКТОРСКИХ СТУДИЈА, АНАЛИЗА, ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА
З. IV. РАЗВОЈ ИНФОРМАТИВНОГ СИСТЕМА О ПРОСТОРУ
ГРАФИЧКИ ДИО Просторног плана садржи сљедеће графичке
прилоге:
А. КАРТЕ СТАЊА
I ТЕРИТОРИЈА, ГРАНИЦА, ПОГРАНИЧНИ ПОЈАС
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОДЈЕЛА;
II ГЕОЛОШКА КАРТА;
III ХИДРОГЕОЛОШКА КАРТА;
IV ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА;
V СЕИЗМОЛОШКА КАРТА;
VI КАРТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА;
VII КАРТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ЊИХОВЕ ЗАШТИТЕ;
VIII ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ;
IX ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ;

И
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X ВОДЕ И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ;
XI ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ;
XII МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ;
XIII КАРТА ЗАШТИЋЕНИХ ПРОСТОРА-ЖИВОТНА СРЕДИНАИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ;
XIV
КАРТА
ЗАШТИЋЕНИХ
ПРОСТОРА-КУЛТУРНОИСТОРИЈСКО НАСЉЕЂЕ;
XV НАМЈЕНА ПРОСТОРА – СТАЊЕ;
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
I ОСНОВНА ПЛАНИРАНА НАМЈЕНА ПОВРШИНА;
II ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ;
III ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ;
IV ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ;
V МРЕЖА НАСЕЉА;
VI НЕПРИВРЕДА (ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ);
VII ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИВРЕДЕ;
VIII ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ;
IХ КАРТА ЗАШТИЋЕНИХ ПРОСТОРА –ЗОНА ПРИРОДНОГ
РИЗИКА И ЗОНА УГРОЖЕНОСТИ СА МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ;
Х КАРТА ЗАШТИЋЕНИХ ПРОСТОРА-ПРИРОДНО И
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЉЕЂЕ;
ХI ТУРИЗАМ;
ХII КАРТА СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА.

2. Извјештај о стратешкој процјени израђен је у
Институту за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука и чини
саставни дио Просторног плана општине Дервента до 2033.
године.
3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-192/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 37. став 2. тачка 2. и 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
20. сједници одржаној 17. јула 2018. године, донијела је
О

Д

Л

У

К

У

О ДОДЈЕЉИВАЊУ ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКЕ ПОВЕЉЕ СА
ЗЛАТНИМ ГРБОМ ОПШТИНЕ У 2018. ГОДИНИ
ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ ДЕРВЕНТА

Члан 5.
Просторни план као јавни документ се излаже у
графичком и текстуалном дијелу на стални јавни увид у
Одјељењу за просторно уређење.
Члан 6.

Члан 1.
Територијалној ватрогасној јединици Дервента,
додјељује се Великогоспојинска повеља са златним грбом
Општине у 2018. години, као највиши облик јавног признања у
општини.

О спровођењу ове одлуке стараће се орган из члана
5. ове одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-191/18
17. јула 2018. године
Дервента

24.07.2018.

Члан 2.
Територијалној ватрогасној јединици Дервента,
Великогоспојинска повеља са златним грбом Општине,
додјељује се због изузетног залагања и доприноса у
спашавању живота и материјалних добара од елементарних и
других несрећа и континуираног доприноса у
развоју
ватрогаства на подручју општине Дервента које ове године
обиљежава 120 година постојања.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
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На основу члана 52. став 3. 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), члана 37. став 2. и 89. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17.
јула 2018. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЈЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ДО 2033.
ГОДИНЕ
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
стратешкој процјени утицаја на животну средину Просторног
плана општине Дервента до 2033. године (у даљем тексту:
Извјештај о стратешкој процјени).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-193/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р

208
На основу члана 37. став 2. тачка 2. и 20. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17)
и члана 9. Одлуке о установљавању јавних
признања у Општини Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број: 7/99 и 5/06), Скупштина општине Дервента,
на 20. сједници одржаној 17. јула 2018. године, донијела је
О

Д

Л

У

К

У

О ДОДЈЕЛИ
ЗАХВАЛНИЦЕ
МИОДАНИЋ БОРИСЛАВУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 8

24.07.2018.
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Члан 1.

Члан 4.

Додјељује се Захвалница, као облик јавног признања
општине Дервента, Миоданић Бориславу из Дервенте.

Нарић (Петко) Ненад дужан је, да за непокретност
коју добија у замјену означену као к.ч. број: 115/53 „БАРЕ“
њива 6. класе површине 513 m 2, прибави пољопривредну
сагласност, односно, изврши претварање пољопривредног у
грађевинско земљиште.

Члан 2.
Захвалница се додјељује Миоданић Бориславу из
Дервенте за изузетан допринос у волонтирању као
организованој активности од општег интереса за Републику
Српску и општину Дервента, дугогодишњем добровољном
даваоцу крви, чиме је исказао хуманост и несебичност у
спашавању живота људи.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Члан 5.
Трошкове нотарске обраде Уговора о замјени
некретнина, као и трошкове везане за провођење промјена у
катастарском операту, код надлежног органа управе за
геодетске и имовинско-правне послове, сноси Нарић (Петко)
Ненад.
Члан 6.
За спровођење ове oдлуке надлежно је Одјељење
за просторно уређење.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-194/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Члан 7.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
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На основу члана 348. став 4. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 8. Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Дервента“, број 4/18),
члана 37. став 2. и члана 89. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17.
јула 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА
ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА И НАРИЋ (ПЕТКО) НЕНАДА
Члан 1.

Број: 01-022-195/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 9. став 3. Закона о регулисању цијена
(„Службени гласник Републике Српске“, број 106/09), а у
складу са чланом 20. став 3. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/11 и 100/17), члана 39. став 2. тачка 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 37. став 2. тачка 11. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17. јула 2018.
године, донијела је
О Д Л У К У

Општина Дервента даје у замјену Нарић (Петко)
Ненаду из Дервенте земљиште означено као к.ч. број : 115/53
„БАРЕ“ њива 6. класе у површини од 513 m2, уписано у ПЛ
број: 280 КО Дервента 2, као својина Општине Дервента са 1/1
дијела, у Улици Светог Саве, у обухвату Регулационог плана
„КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“, за земљиште означено
као к.ч. број: 440/2 површине 4 m2, к.ч. број: 442/2 површине
130 m2, к.ч. број: 444/4 површине 162 m2 и к.ч. број: 458/9
површине 84 m2, уписано у ПЛ број: 1778 исте КО, у својини
Нарић (Петко) Ненада са 1/1 дијела, у Улици Војводе Степе
Степановића у обухвату Регулационог плана „БЛОК
ГРАДСКИ“.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ
ЦИЈЕНА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ГРОБЉИМА КОЈИМА УПРАВЉА
„КОМУНАЛАЦ“ А.Д. ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цијена
комуналних услуга на гробљима којима управља „Комуналац“
а.д. Дервента, број: 573/18, усвојену на сједници Надзорног
одбора дана 19.06.2018. године.

Члан 2.
Нарић (Петко) Ненад из Дервенте, дужан је да на име
разлике у површини непокретности која се даје у замјену, а
која износи 133 m2, плати Општини Дервента процијењену
тржишну вриједност предметног земљишта у износу од 828,05
КМ (словима: осам стотина двадесетосам конвертибилних
марака и 05/100).

Члан 2.
Саставни дио Одлуке о утврђивању цијена
комуналних услуга на гробљима којима управља „Комуналац“
а.д. Дервента је Цјеновник погребних услуга и услуга
одржавања гробља, број: 572/18 од 19.06.2018. године, који се
налази у прилогу ове одлуке.
Члан 3.

Члан 3.
По
основу
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју, закључиће се нотарски обрађен Уговор о замјени
предметних непокретности – земљишта из члана 1. ове
одлуке, који у име општине потписује Начелник општине.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-196/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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„КОМУНАЛАЦ“ а.д. Дервента
Број: 572/18
Датум:19.06.2018. године
ЦЈЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА И
УСЛУГ А ОДРЖАВ АЊ А ГРО БЉ А
(исказане цијене су са урачунатим ПДВ-ом)
1.Гробно
мјесто
на
дан
сахране…………………………………………………... 200,00 КМ
2.Уређење
хумке
и
допуна
земљом
након
сахране……………………………............................
20,00 КМ
3.Резервација
једног
гробног
мјеста
на
10
година……………………………….........................
200,00 КМ
4.Издавање
писмених
потврда
и
увјерења……………………….........…………….....
10,00 КМ
5.Годишње
одржавање
једног
гробног
мјеста………..…………………...................…………
20,00 КМ
6. Накнада за извођење радова на гробљу – такса по гробном
мјесту……........................................................…...
100,00 КМ
7. Накнада за надзор над извођењем радова на гробљу – по
градилишту......................................................….
50,00 КМ
НАПОМЕНА: Под гробним мјестом се подразумијева
мјесто гдје је умрло лице сахрањено и резервисано гробно
мјесто.
Предсједник Надзорног одбора
Кузмановић Синиша, с.р.

На основу члана 348. став 3. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 10. став 1. и 3. Одлуке о
уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 20. сједници одржаној 17. јула 2018. године,
донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА РАДИ ОБЛИКОВАЊА КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ
ТУТЊЕВИЋ ЂОРЂИ И ЂУРАШ МАРКУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ

Члан 1.
Продаје се непосредном погодбом неизграђено
градско грађевинско земљиште означено као к.ч. број: 1404/3
„ОМЛАДИНСКА“ двориште површине 174 m2, уписано у
Посједовни лист број: 470 КО Дервента 1, у Улици
„Омладинска“, у посједу и власништву општине Дервента са
1/1 дијела, по тржишној цијени од 12.136,50 КМ (словима:
дванаестхиљадастотинутридесетшест конвертибилних марака
и 50/100), Тутњевић Ђорђи и Ђураш Марку из Дервенте, ради
обликовања – комплетирања грађевинске честице у
сувласништву купаца са по ½ дијела, означене као к.ч. број:
1389 „ОМЛАДИНСКА“ двориште површине 55 m2 и кућа и
зграде површине 172 m2, уписана у Земљишнокњижни уложак
број: 8 КО Дервента 1, а према Регулационом плану „ЦЕНТАР
ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“.
Члан 2.
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На основу члана 330 а. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09,
95/11, 60/15 и 18/16), члана 37. став 2. и члана 89. став 2.
Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 20.
сједници одржаној 17. јула 2018. године, донијела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ЗА СЕКУЛИЋ (СЛАВКА) СЛАВЕНА ИЗ ДЕРВЕНТЕ
Члан 1.
Утврђује се да тржишна вриједност за земљиште
означено као к.ч. број: 1404/2 „ОМЛАДИНСКА“ двориште
површине 19 m2, уписано у Посједовни лист број: 470 КО
Дервента 1, у Улици Воје Кецмана, а у својини општине
Дервента са 1/1 дијела, односно, тржишна цијена износи
866,40
КМ
(словима:
осамстотинашездесетшест
конвертибилних марака и 40/100).

По основу ове одлуке и прибављеног мишљења
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју, закључиће се Уговор о продаји земљишта из члана 1.
ове одлуке, а који у име општине потписује Начелник општине.
Члан 3.
служба
уређење.

О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна
начелника општине и Одјељење за просторно
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-198/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-197/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 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 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА О ДОДЈЕЛИ НА
КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, БЕЗ НАКНАДЕ, РАДИ ИЗГРАДЊЕ
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА, ДОНЕСЕНИХ ОД СТРАНЕ
ИЗВРШНОГ ОДБОРА СО-Е ДЕРВЕНТА У ТОКУ 2000.
ГОДИНЕ
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Престају да важе рјешења о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини, без накнаде, ради
изградње стамбених објеката, како слиједи :

број 351/11 површине 360 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Брдар (Боже) Ратку из Бихаћа, ради изградње
стамбеног објекта, број 02-475-35/385 од 21. 04. 2000. године;

1. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/160 површине 540 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Стојковић (Јована) Браниславу из Дервенте,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35 од 21. 04.
2000. године;

10. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/22 површине 585 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Мрђа (Милана) Милану из Бос. Петровца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/418 од 21. 04.
2000. године;

2. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 355/65 површине 538 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Ђукић (Стојана) Радиславу из Крупе на Уни,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/131 од 21. 04.
2000. године;

11. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/45 површине 570 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Токић (Владе) Голубану из Какња, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/445 од 21. 04.
2000. године;

3. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/126 површине 543 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Дувњак (Раде) Мирку из Гламоча, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/150 од 21. 04.
2000. године;

12. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/16 површине 671 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Кајтаз (Павла) Мири из Какња, ради изградње
стамбеног објекта, број 02-475-35/446 од 21. 04. 2000. године;

I

4. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/46 површине 569 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Атлагић (Перке) Миланку из Бос. Петровца,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/200 од 21. 04.
2000. године;
5. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 353/13 површине 539 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Басарић (Бранка) Луки из Нове Градишке, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/270 од 21 .04.
2000. године;
6. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/35 површине 501 m2, уписано у у Посједовни лист
број 280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО
Дервента 2, без накнаде, Ћулибрк (Шпире) Сретку из Бос.
Петровца, ради изградње стамбеног објекта, број 02-47535/308 од 21 .04. 2000. године;
7. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/28 површине 540 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Крчмар (Лазе) Драгославу из Бос. Петровца,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/325 од 21. 04.
2000. године;
8. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 353/7 површине 541 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Мрђа (Милана) Николи из Бос. Петровца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/328 од 21. 04.
2000. године;
9. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.

13. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/120 површине 540 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Гојковић (Исајла) Стани из Лукавца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/449 од 21. 04.
2000. године;
14. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 353/4 површине 540 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Радошевић (Раде) Милораду из Бос. Петровца,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/465 од 21 .04.
2000. године;
15. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/128 површине 460 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Шпирић (Ненада) Градимиру из Какња, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/494 од 21. 04.
2000. године;
16. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 355/67 површине 537 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Токић (Млађана) Марку из Какња, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/511 од 21. 04.
2000. године;
17. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/20 површине 361 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Станаревић (Илије) Радојки из Бихаћа, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/515 од 21. 04.
2000. године;
18. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/32 површине 540 m2, уписано у Посједовни лист број

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 8

24.07.2018.

280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Дебељаковић (Стојана) Петру из Тузле, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/535 од 21. 04.
2000. године;

280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Кнежевић (Саве) Босиљки из Сарајева, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/869 од 21. 04.
2000. године;

19. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/17 површине 675 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Лаловић (Ратка) Миладину из Сарајева, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/719 од 21. 04.
2000. године;

28. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 355/38 површине 667 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Симић (Душана) Ристи из Какња, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/873 од 21. 04.
2000. године;

20. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/18 површине 662 m2, уписано у Посједовни лист број
280 КО Дервента 2, без накнаде, Радоњић (Јове) Пери из
Словеније, ради изградње стамбеног објекта, број 02-47535/770 од 21. 04. 2000. године;

29. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/38 површине 539 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Новаковић (Бранка) Миланку из Бос. Петровца,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/884 од 21. 04.
2000. године;

21. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/23 површине 571 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Атлагић (Богдана) Милораду из Бос. Петровца,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/798 од 21. 04.
2000. године;
22. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 353/3 површине 540 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Шипка (Николе) Јовану из Бос. Петровца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/816 од 21. 04.
2000. године;
23. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/7 површине 361 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Лукић (Милоша) Душанки из Зенице, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/827 од 21. 04.
2000. године;
24. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/16 површине 357 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Совиљ (Миће) Мири из Бос. Петровца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/829 од 21. 04.
2000. године;
25. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/39 површине 587 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Јовановић (Ђуре) Здравку из Бос. Петровца,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/853 од 21. 04.
2000. године;
26. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/167 површине 540 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Ивковић (Миленка) Нови из Дервенте, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/858 од 21. 04.
2000. године;
27. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/197 површине 530 m2, уписано у Посједовни лист број

30. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/26 површине 361 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Петричевић (Николе) Боривоју из Зенице, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/900 од 21. 04.
2000. године;
31. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/118 површине 540 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Аџић (Нове) Миленки из Дервенте, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/921 од 21. 04.
2000. године;
32. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 353/14 површине 541 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Ерцег (Станка) Милици из Гламоча, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/945 од 21. 04.
2000. године;
33. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 355/66 површине 540 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Токић (Марка) Милошу из Какња, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/948 од 21. 04.
2000. године;
34. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 355/71 површине 537 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Суботић (Саве) Ненаду из Какња, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/951 од 21. 04.
2000. године;
35. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 361/16 површине 328 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Цвјетковић (Саве) Горану из Велике Горице,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/978 од 21.
04. 2000. године;
36. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.

24.07.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 8

11

број 361/2 површине 611 m2, уписано у Посједовни лист број
280 КО Дервента 2, без накнаде,
Савковић (Недељка)
Предрагу из Дервенте, ради изградње стамбеног објекта, број
02-475-35/985 од 21 .04. 2000. године;

280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Кукобат (Николе) Светозару из Гламоча, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1104 од 21. 04.
2000. године;

37. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/119 површине 543 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Секулић (Богдана) Мари из Дервенте, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/986 од 21. 04.
2000. године;

46. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/40 површине 902 m2, уписано у Земљишнокњижни
уложак број 112 КО Дервента 2, без накнаде, Беслема (Раде)
Јадранки и Шиниковић (Рајка) Огњену, обоје из Коњица, ради
изградње стамбених објеката, број 02-475-35/1233 од 21. 04.
2000. Године;

38. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 353/8 површине 539 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Јосиповић (Остоје) Борки из Нове Градишке,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/997 од 21.
04. 2000. године;

II

39. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/176 површине 538 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Демировић (Домин) Ани из Дервенте, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1029 од 21. 04.
2000. године;
40. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/179 површине 541 m2, уписано у Земљишнокњижни
уложак број 112 КО Дервента 2, без накнаде, Радановић
(Новака) Зорану из Дервенте, ради изградње стамбеног
објекта, број 02-475-35/1043 од 21. 04. 2000. године;
41. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/161 површине 530 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Аџић (Станоја) Златку из Дервенте, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1044 од 21. 04.
2000. године;
42. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/201 површине 539 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Наградић (Вида) Милени из Дервенте, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1048 од 21. 04.
2000. године;
43. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/178 површине 539 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Радошевић (Миланка) Милету из Бос.
Петровца, ради изградње стамбеног објекта, број 02-47535/1069 од 21. 04. 2000. године;
44. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/181 површине 536 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Субић (Винка) Оливеру из Дервенте, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1093 од 21. 04.
2000. године;
45. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 355/52 површине 531 m2, уписано у Посједовни лист број

Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Образложење
Одлуком о преносу овлашћења број: 01-022-61 од 29.
03. 2000. године Скупштина општине Дервента пренијела је, у
складу са тада важећим законима, овлашћење на Извршни
одбор Скупштине општине Дервента да може додјељивати
градско грађевинско земљиште у државној својини без
конкурса и без накнаде, ради изградње стамбених објеката,
искључиво лицима из категорија породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида, као и лицима који су били носиоци
станарског права у друштвеној својини, а чији су станови у току
рата уништени.
У складу са наведеним, на основу прибављених
података и сагласности Министарства за избјеглице и
расељена лица број : 05-96/00 од 21. 04. 2000. године,
утврђено је да напријед именована лица испуњавају услове за
додјелу градског грађевинског земљишта у државној својини
које се налази у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТАСЈЕВЕР-ЛУГ“, те су и донесена предметна рјешења којима се
додјељује градско грађевинско земљиште у државној својини
без накнаде, ради изградње стамбених објеката, уписано у
Посједовни лист број 280, односно, Земљишнокњижни уложак
број 112 КО Дервента 2, корисника Општине Дервента са 1/1
дијела.
Обзиром да по доношењу предметних рјешења, па
до данас, напријед наведена лица нису покренула поступак
провођења истих у катастру земљишта, односно земљишној
књизи, нити су код надлежног органа управе поднијели захтјев
да им се изда одобрење за грађење, да је увиђајем на лицу
мјеста од стране службених лица, утврђено да на напријед
наведеним катастарским парцелама нема грађевинских
радова нити изграђених стамбених објеката са прaтећим
садржајима за изградњу објеката, предложено је Скупштини
општине Дервента доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против овог рјешења није допуштена жалба, али се
може тужбом покренути поступак пред надлежним судом.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-111-54/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 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 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године, донијела је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА О ДОДЈЕЛИ НА
КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, БЕЗ НАКНАДЕ, РАДИ ИЗГРАДЊЕ
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА, ДОНЕСЕНИХ ОД СТРАНЕ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У ТОКУ 2002. И 2003.
ГОДИНЕ

I
Престају да важе рјешења о додјели на коришћење
градског грађевинског земљишта у државној својини, без
накнаде, ради изградње стамбених објеката, како слиједи :
1. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 353/12 површине 494 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Ћук (Рајка) Драгани из Бос. Петровца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1118 од 12 .03.
2002. године;
2. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/99 површине 651 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Ковачевић (Ђуре) Милану из Бихаћа, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1026 од 25. 03.
2002. године;
3. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/95 површине 601 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Грбић (Боже) Олгици из Бос. Петровца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1284 од 12. 04.
2002. године;
4. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/88 површине 454 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Дукић (Миле) Деси из Бос. Петровца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1286 од 15. 04.
2002. године;
5. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/77 површине 601 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Торбица (Миле) Сими из Бихаћа, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1 од 18. 04. 2002.
године;
6. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/70 површине 612 m2, уписано у Посједовни лист
број 280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО
Дервента 2, без накнаде, Копања (Петра) Мили из Гламоча,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/108 од 24. 05.
2002. године;
7. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/69 површине 606 m2, уписано у Посједовни лист
број 280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО
Дервента 2, без накнаде, Будеша (Бошка) Жарку из Какња,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/629 од 24. 05.
2002. године;
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8. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 351/14 површине 359 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Грбић (Рајка) Дејану из Бос. Петровца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1285 од 24. 05.
2002. године;
9. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/62 површине 569 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Паштар (Пере) Петри из Гламоча, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/206 од 07. 08.
2002. године;
10. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/43 површине 541 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Тадић (Видомира) Ненаду из Дервенте, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1053 од 09. 09.
2002. године;
11. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/54 површине 559 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Татомир (Николе) Здравку из Дервенте, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1134 од 09. 09.
2002. године;
12. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/48 површине 539 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Радановић (Млађана) Бранкици из Дервенте,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1150 од 09.
09. 2002. године;
13. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/4 површине 598 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Ковачевић (Стеве) Жељку из Бос. Петровца,
ради изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1232 од 09.
09. 2002. године;
14. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/49 површине 540 m2, уписано у Посједовни лист
број 280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО
Дервента 2, без накнаде, Гојић (Пере) Рајку из Дервенте, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1321 од 09. 09.
2002. године;
15. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/57 површине 559 m2, уписано у Посједовни лист број
280 КО Дервента 2, без накнаде, Милинковић (Душана)
Милану из Санског Моста, ради изградње стамбеног објекта,
број 02-475-35/141 од 11. 10. 2002. године;
16. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 1311/75 површине 560 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Илић (Бранка) Златици из Бос. Петровца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/780 од 14. 11.
2002. године;
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17. Рјешење о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта у државној својини означено као к.ч.
број 355/34 површине 650 m2, уписано у Посједовни лист број
280, односно, Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента
2, без накнаде, Зорић (Тривуна) Мирку из Бос. Петровца, ради
изградње стамбеног објекта, број 02-475-35/1347 од 27. 02.
2003. године.
II
Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Образложење
На основу Уредбе о условима и начину додјеле
грађевинског земљишта без наканде („Службени гласник
Републике Српске“, број 11/99) и сагласности Министарства за
избјеглице и расељена лица, на подручју општине Дервента
додјељивано је градско грађевинско земљиште у државној
својини без накнаде, ради изградње стамбених објеката,
искључиво избјеглим и расељеним лицима.
У складу са наведеним, на основу прибављених
података од стране ресорног министарства, Начелник општине
Дервента утврдио је да напријед именована лица испуњавају
услове за додјелу градског грађевинског земљишта у државној
својини које се налази у обухвату Регулационог плана
„ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“, те су и донесена предметна
рјешења којима се додјељује градско грађевинско земљиште у
државној својини без накнаде, ради изградње стамбених
објеката, уписано у Посједовни лист број 280, односно,
Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента 2, корисника
Општине Дервента са 1/1 дијела.
Обзиром да по доношењу предметних рјешења, па
до данас, напријед именована лица нису покренула поступак
провођења истих у катастру земљишта, односно земљишној
књизи, нити су код надлежног органа управе поднијели захтјев
да им се изда одобрење за грађење, да је увиђајем на лицу
мјеста од стране службених лица, утврђено да на напријед
наведеним катастарским парцелама нема грађевинских
радова нити изграђених стамбених објеката са пратећим
садржајима за изградњу објеката, предложено је Скупштини
општине Дервента доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против овог рјешења није допуштена жалба, али се
може тужбом покренути поступак пред надлежним судом.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-55/18
17. јула 2018. године
Дервента

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 81. став 2. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 79/15) и члана 37. став 2. тачка 33. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године, донијела је
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О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ТРОЛ“ ДЕРВЕНТА
1. Весна Шаин, разрјешава се дужности директора
Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, са 31. јулом
2018. године, због истека мандата на који је именована.
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
Весна Шаин именована je на функцију директора
Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, Рјешењем
Скупштине општине Дервента број: 01-111-79/14 од 31. јула
2014. године на период од четири године.
У складу са чланом 82. став 6. Закона о предшколском
васпитању и образовању, Скупштина општине Дервента је на
18. сједници, одржаној 26. априла 2018. године, Одлуком број:
01-022-150/18, расписала
Јавни конкурс за избор и
именовање директора Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента.
Јавни конкурс је објављен у „Дервентском листу“
број 2595 од 24. маја 2018. године, дневном листу „Глас
Српске“ од 22. маја 2018. године и „Службеном гласнику
Републике Српске“ број 44 од 24. маја 2018. године.
Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од наведених
јавних гласила и конкурс је био отворен закључно са 8. јуном
2018. године.
Поступак по расписаном јавном конкурсу спровела је
Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у ЈПУ
„Трол“ коју је именовала Скупштина општине.
Како је Комисија за избор окончала поступак по
јавном конкурсу и Извјештај о спроведеном Јавном конкурсу за
избор и именовање директора ЈПУ „Трол“
доставила
предсједнику Скупштине општине и Комисији за избор и
именовање Скупштине општине на коначно одлучивање,
створене су правне претпоставке за разрјешење Весне Шаин
са функције директора, са даном истицања мандата од четири
године, 31. јула 2018. године.
Комисија за избор и именовање је на 18. сједници
одржаној 9. јула 2018. године, на основу напријед наведеног,
утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила
Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
њега се не може уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-56 /18
17. јула 2018. године
Дервента

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 81. став 2. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 79/15), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана
37. став 2. тачка 33. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 20. сједници одржаноj 17. јула 2018. године,
донијела је

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 8
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О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ТРОЛ“ ДЕРВЕНТА
1. Гордана Симић, именује се за директора Јавне
предшколске установе „Трол“ Дервента, са 1. августом 2018.
године, на мандат у трајању од 4 године.

24.07.2018.

општине Дервента, на 20. сједници одржанoj 17. јула 2018.
године, донијела је
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О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРУ“ ДЕРВЕНТА

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

1. Живковић Јеленко разрјешава се дужности
директора Јавне установе „Центар за културу“ Дервента, са 31.
јулом 2018. године, због истека мандата на који је именован.

О б р а з л о ж е њ е

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

Јавни конкурс за избор и именовање директора
Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, расписала је
Скупштина општине Дервента на 18. сједници, одржаној 26.
априла 2018. године, Одлуком број: 01-022-150/18, а у складу
са чланом 82. став 6. Закона о предшколском васпитању и
образовању.
Јавни конкурс је објављен у „Дервентском листу“
број 2595 од 24. маја 2018. године, дневном листу „Глас
Српске“ од 22. маја 2018. године и „Службеном гласнику
Републике Српске“ број 44 од 24. маја 2018. године.
Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од наведених
јавних гласила и конкурс је био отворен закључно са 8. јуном
2018. године.
На
Јавни конкурс за избор и именовање директора
достављена је једна пријава, а пријаву је доставила Гордана
Симић, запослена у ЈПУ „Трол“ Дервента, са завршеном
високом стручном спремом по занимању - Васпитач у
предшколској установи, са стеченим академским звањем
Магистар предшколског васпитања, која има девет година
радног искуства у струци.
Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној
предшколској установи „Трол“ Дервента, коју је именовала
Скупштина општине Рјешењем број: 01-111-13 од 31. јануара
2018. године, спровела је поступак по Јавном конкурсу у
складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима и Извјештај о спроведеном поступку
са
препоруком за именовање Гордане Симић, која испуњава све
опште и посебне услове за именовање на функцију директора
Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, доставила
Скупштини општине Дервента на разматрање и коначно
одлучивање.
Комисија за избор и именовање је на 18. сједници
одржаној 9. јула 2018. године, на основу напријед наведеног,
утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предлoжила
Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
њега се не може уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана пријема овог рјешења.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Дервента, Рјешењем број: 01111-77/14 од 31. јула 2014. године именовала је Живковић
Јеленка за директора Јавне установе „Центар за културу“
Дервента на период у трајању од четири године.
Како мандат директора истиче 31. јула 2018. године,
Скупштина општине Дервента на 19. сједници одржаној 30.
маја 2018. године, донијела је Одлуку о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора Јавне установе
„Центар за културу“ Дервента на нови мандат у трајању од
четири године и Рјешењем број 01-111- 49/18 од 30. маја 2018.
године именовала Комисију за избор по јавном конкурсу за
именовања у Јавној установи „Центар за културу“.
Јавни конкурс је објављен у „Дервентском листу“
број 2598 од 14. јуна 2018. године, дневном листу „Глас
Српске“ од 14. јуна 2018. године и „Службеном гласнику
Републике Српске“ број 53 од 15. јуна 2018. године.
Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од наведених
јавних гласила и конкурс је био отворен закључно са 30. јуном
2018. године (путем поште), односно са 2. јулом 2018. године,
лично на протокол.
На Јавни конкурс за избор и именовање директора
достављена је једна пријава, а пријаву је доставио Јеленко
Живковић.
Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној
установи „Центар за културу“ Дервента, спровела је поступак
по Јавном конкурсу у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима и Извјештај о спроведеном
поступку са препоруком за именовање Јеленка Живковића,
који испуњава све опште и посебне услове за именовање на
функцију директора Јавне установе „Центар за културу“
Дервента, доставила Скупштини општине Дервента на
разматрање и коначно одлучивање.
Како је Комисија за избор по јавном конкурсу за
именовања у Јавној установи „Центар за културу“ окончала
поступак, створене су правне претпоставке за разрјешење
директора којем истиче мандат са 31. јулом 2018. године.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и
именовање је на 18. сједници одржаној 9. јула 2018. године
једногласно
утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу
Живковић Јеленка дужности директора због истека мандата на
који је именован и предложила Скупштини општине Дервента
доношење рјешења као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-57/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 18. став 2. 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

Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
истог се не може 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: 01-111-58/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и
44/16), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03) и члана 37. став 2. тачка 33.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 20.
сједници одржанoj 17. јула 2018. године, донијела је
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О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРУ“ ДЕРВЕНТА
1. Јеленко Живковић, именује се за директора Јавне
установе „Центар за културу“Дервента, са 1. августом
2018.године, на мандат у трајању од 4 године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“ и
„Службеном гласнику Републике Српске“.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Дервента, на 19. сједници
одржаној 30. маја 2018. године, донијела је
Одлуку о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора
Јавне установе „Центар за културу“ Дервента на нови мандат у
трајању од четири године, с обзиром да мандат од четири
године, на који је именован Живковић Јеленко, истиче 31. јула
2018. године.
Јавни конкурс је објављен у „Дервентском листу“
број 2598 од 14. јуна 2018. године, дневном листу „Глас
Српске“ од 14. јуна 2018. године и „Службеном гласнику
Републике Српске“ број 53 од 15. јуна 2018. године.
Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од наведених
јавних гласила и конкурс је био отворен закључно са 30.јуном
2018. године (путем поште), односно са 2. јулом 2018. године,
лично на протокол.
За спровођење јавног конкурса, Скупштина општине
Дервента је, Рјешењем број: 01-111-49/18 од 30. маја 2018.
године, именовала Комисију за избор по јавном конкурсу за
именовања у Јавној установи „Центар за културу“ Дервента.
На Јавни конкурс за избор и именовање директора
достављена је једна пријава, а пријаву је доставио Јеленко
Живковић.
Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања
у Јавној установи „Центар за културу“ Дервента, спровела је
поступак
по Јавном конкурсу у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима и Извјештај о
спроведеном поступку са препоруком за именовање Јеленка
Живковића, који испуњава све опште и посебне услове за
именовање на функцију директора Јавне установе „Центар за
културу“ Дервента, доставила Скупштини општине Дервента
на разматрање и коначно одлучивање.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и
именовање је на 18. сједници одржаној 9. јула 2018. године
већином гласова утврдила Приједлог рјешења о именовању
Живковић Јеленка за директора Јавне установе „Центар за
културу“
и предложила Скупштини општине Дервента
доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
њега се не може уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана пријема овог рјешења.

Број: 01-111-59/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 18. став 2. 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 20. сједници одржанoj 17. јула 2018.
године, донијела је
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О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ДЕРВЕНТА
1. Симић Мирослав,
разрјешава се дужности
директора
Јавне установе „Спортско културни центар“
Дервента, са 31. јулом 2018. године, због истека мандата на
који је именован.
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
Симић Мирослав именован је за директора Јавне
установе „Спортско културни центар“ Дервента, Рјешењем
Скупштине општине Дервента број: 01-111-75/14 од 31. јула
2014. године на мандат од четири године.
Скупштина општине Дервента, на 19. сједници одржаној
30. маја 2018. године, донијела је Одлуку о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне
установе „Спортско културни центар“ Дервента на нови мандат
у трајању од четири године, с обзиром да мандат од четири
године, на који је именован Симић Мирослав, истиче 31. јула
2018. године.
Јавни конкурс је објављен у „Дервентском листу“
број 2598 од 14. јуна 2018. године, дневном листу „Глас
Српске“ од 14. јуна 2018. године и „Службеном гласнику
Републике Српске“ број 53 од 15. јуна 2018. године.
Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од наведених
јавних гласила и конкурс је био отворен закључно са 30. јуном
2018. године (путем поште), односно са 2. јулом 2018. године,
лично на протокол.
На Јавни конкурс за избор и именовање директора
достављена је једна пријава, а пријаву је доставио Мирослав
Симић.
Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања
у Јавној установи „Спортско културни центар“ Дервента, коју је
именовала Скупштина општине Рјешењем број: 01-111- 47/18
од 30. маја 2018. године, спровела је поступак по Јавном
конкурсу у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима и Извјештај о спроведеном поступку са
препоруком за именовање Мирослава Симића, који испуњава
све опште и посебне услове за именовање на функцију
директора Јавне
установе „Спортско културни центар“
Дервента, доставила Скупштини општине Дервента на
разматрање и коначно одлучивање.
Како је Комисија за избор по јавном конкурсу за
именовања у Јавној установи „Спортско културни центар“
окончала поступак, створене су правне претпоставке за
разрјешење директора којем истиче мандат са 31. јулом 2018.
године.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и
именовање је на 18. сједници одржаној 9. јула 2018. године
једногласно
утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу
Симић Мирослава дужности директора због истека мандата на
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који је именован и предложила Скупштини општине Дервента
доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
њега се не може уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-60/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

„Спортско културни центар“ Дервента, доставила Скупштини
општине Дервента на разматрање и коначно одлучивање.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и
именовање је на 18. сједници одржаној 9. јула 2018. године
већином гласова утврдила Приједлог рјешења о именовању
Симић Мирослава за директора Јавне установе „Спортско
културни центар“ и предложила Скупштини општине Дервента
доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
њега се не може уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана,
од дана пријема овог рјешења.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и
44/16), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 37. став 2. тачка 33.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 20.
сједници одржанoj 17. јула 2018. године, донијела је
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ДЕРВЕНТА
1. Мирослав Симић, именује се за директора Јавне
установе „Спортско културни центар “ Дервента, са 1. августом
2018. године, на мандат у трајању од 4 године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“ и
„Службеном гласнику Републике Српске“.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Дервента, на 19. сједници
одржаној 30. маја 2018. године, донијела је
Одлуку о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора
Јавне установе „Спортско културни центар“ Дервента на нови
мандат у трајању од четири године, с обзиром да мандат од
четири године, на који је именован Симић Мирослав, истиче
31. јула 2018. године.
Јавни конкурс је објављен у „Дервентском листу“ број
2598 од 14. јуна 2018. године, дневном листу „Глас Српске“ од
14. јуна 2018. године и „Службеном гласнику Републике
Српске“ број 53 од 15. јуна 2018. године.
Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од наведених
јавних гласила и конкурс је био отворен закључно са 30. јуном
2018. године (путем поште), односно са 2. јулом 2018. године,
лично на протокол.
За спровођење јавног конкурса, Скупштина општине
Дервента је, Рјешењем број: 01-111-47/18 од 30. маја 2018.
године, именовала Комисију за избор по јавном конкурсу за
именовања у Јавној установи „Спортско културни центар“
Дервента.
На Јавни конкурс за избор и именовање директора
достављена је једна пријава, а пријаву је доставио Мирослав
Симић.
Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања
у Јавној установи „Спортско културни центар“ Дервента,
спровела је поступак по Јавном конкурсу у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима и Извјештај
о спроведеном поступку
са препоруком за именовање
Мирослава Симића, који испуњава све опште и посебне
услове за именовање на функцију директора Јавне установе

24.07.2018.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-61/18
17. јула 2018. године
Дервента

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 155. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37.
став 2. тачка 21. и члана 59. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17. јула 2018.
године, донијела је
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. Утврђује се престанак мандата члановима Одбора
за жалбе општине Дервента са 29.05.2018. године у саставу:
- Бјелић Дејан, предсједник,
- Суботић Огњен, члан и
- Латиновић Драшко, члан.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О бразложење
Скупштина општине Дервента Рјешењем број: 01111-60/14 од 29. маја 2014. године именовала је предсједника
и чланове Одбора за жалбе општине Дервента на период од
четири (4) године, а Рјешењем број 01-111-19/17 од 28.
фебруара 2017. године за члана Одбора за жалбе је
именовала Суботић Огњена, након што је члан Одбора,
Милена Панић, поднијела оставку.
На 18. сједници одржаној 26. априла 2018. године,
Скупштина општине Дервента донијела је Одлуку о
расписивању јавног конкурса за избор чланова Одбора за
жалбе на нови мандат од четири године, а на 19. сједници од
30. маја 2018. године именовала је Комисију за спровођење
Јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе општине
Дервента.
Како је поступак по Јавном конкурсу за избор
чланова Одбора за жалбе Општине Дервента окончан,
створене су правне претпоставке за утврђивање престанка
мандата досадашњим члановима Одбора за жалбе и
именовање предсједника и чланова
Одбора за жалбе
општине Дервента на нови мандат.
Комисија за избор и именовање је на 18. сједници
одржаној 9. јула 2018. године, на основу напријед наведеног,
утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила
Скупштини општине доношење истог.
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Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се
уложити жалба, али се може у року од 30 дана од дана
достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-62/18
17. јула 2018. године
Дервента

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 155. 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. и члана 59. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17. јула 2018.
године, донијела је
Р
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O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

17

Рађеновић Споменка не испуњава један од посебних услова
(најмање пет година радног искуства у траженом степену
образовања), а са осталим кандидатима је обавила улазни
интервју 25. јуна 2018. године.
Комисија за спровођење конкурса за избор чланова
Одбора за жалбе општине Дервента је Извјештај о
спроведеном поступку са Ранг листом кандидата и
приједлогом за именовање предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Дервента доставила предсједнику Скупштине
општине и Комисији за избор и именовање Скупштине
општине, као предлагачу рјешења о именовању предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Дервента.
Комисија за избор и именовање је на 18. сједници
одржаној 9. јула 2018. године, на основу документације и
Извјештаја о спроведеном поступку са приједлогом
за
именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе, који јој
је достављен од Комисије за спровођење Јавног конкурса за
избор чланова Одбора за жалбе, утврдила приједлог рјешења
као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 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

1. За предсједника и чланове Одбора за жалбе
општине Дервента, са 17. 07.2018. године именују се:
- Ален Пијетловић, предсједник,
- Огњен Суботић, члан и
- Драшко Латиновић, члан.
2. Предсједник и чланови Одбора за жалбе општине
Дервента именују се на период од четири године, са
могућношћу поновног избора.
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
Скупштина општине Дервента је на 18. сједници од
26. априла 2018. године, донијела Одлуку о расписивању
Јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе општине
Дервента, број: 01-022- 149/18 од 26. априла 2018. године.
Јавни конкурс за избор чланова Одбора за жалбе
објављен је у „Дервентском листу“
број 2595 од 24. маја
2018. године, „Гласу Српске“ од 22. маја 2018. године и
„Службеном гласнику Републике Српске“ број 44 од 24. маја
2018. године.
Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од напријед
наведених јавних гласила и конкурс је био отворен закључно
са 8. јуном 2018. године.
У складу са Одлуком о расписивању Јавног конкурса
за избор чланова Одбора за жалбе општине Дервента,
поступак по Јавном конкурсу за избор чланова Одбора за
жалбе спровела је Комисија за спровођење Јавног конкурса за
избор чланова Одбора за жалбе, коју је Рјешењем број: 01111-43/18 од 30. маја 2018. године, именовала Скупштина
општине.
На Јавни конкурс за избор чланова Одбора за жалбе
општине Дервента достављено је пет пријава. Пријаве су
доставили: Пијетловић Ален из Дервенте, Суботић Огњен из
Дервенте, Латиновић Драшко из Бања Луке, Рађеновић
Споменка из Приједора и Сарић Младен из Прњавора.
Након прегледања достављене документације и
утврђивања испуњености општих и посебних услова, Комисија
за спровођење јавног конкурса је констатовала да кандидат

Број: 01-111- 63/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 16. став 1. и 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 79. Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник Републике Српске“, број
79/15) и члана 37. став 2. тачка 33. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17. јула 2018.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ТРОЛ“ ДЕРВЕНТА
1. Разрјешавају се
вршиоци дужности чланова
Управног одбора Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента, због окончања поступка јавне конкуренције за избор
и именовање чланова Управног одбора и то:
- Алексић Драгана, члан, представник Оснивача,
- Симић Гордана, члан, представник Стручног вијећа
предшколске установе и
- Тепић Дубравка, члан, представник Савјета родитеља.
2. Симић Гордани, члану Управног одбора испред
Стручног вијећа предшколске установе, мандат в.д. члана
Управног одбора ЈПУ „Трол“ Дервента престаје са 20. јуном
2018. године, даном подношења оставке.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
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Образложење
Скупштина општине Дервента је рјешењем број 01111-9/18 од 31. јануара 2018. године за вршиоце дужности
чланова Управног одбора Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента именовала лица из тачке 1. диспозитива овог
рјешења, до завршетка поступка јавне конкуренције у складу
са Законом о министарским , владиним и другим именовањима
Републике Српске.
Скупштина општине Дервента је, на осамнаестој
редовној сједници одржаној 26. априла 2018. године, донијела
Одлуку о расписивању поновљеног Јавног конкурса за избор и
именовање једног члана – представника оснивача у Управни
одбор Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента.
Гордана Симић, вршилац дужности члана Управног
одбора ЈПУ „Трол“ Дервента је 20. јуна 2018. године,
поднијела писану оставку на дужност вршиоца дужности члана
Управног одбора, из разлога што је поднијела пријаву на Јавни
конкурс за избор и именовање директора ове јавне установе.
Како је поступак по Јавном конкурсу спровела
Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној
предшколској установи „Трол“ Дервента и на основу писане
оставке Симић Гордане, в.д. члана Управног одборапредставника Стручног вијећа предшколске установе,
створене су правне претпоставке за разрјешење досадашњих
вршилаца дужности и коначно именовање чланова Управног
одбора.
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а
на основу члана 16. став. 6. Закона о систему јавних служби,
утврдио Приједлог рјешења о разрјешењу вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента као у диспозитиву и предложио Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против истог се не може
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:01-111-64/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

225
На основу члана
12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16.
став 1. и 6. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана
79. Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15) и члана 37.
став 2. тачка 33. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 20. сједници одржаној 17. јула 2018. године,
донијела је
Р
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О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ТРОЛ“ ДЕРВЕНТА
1. За чланове Управног одбора Јавне предшколске
установе „Трол“ Дервента са 17. јулом 2018. године, именују
се:
- Драгана Алексић, представник Оснивача,
- Вања Бећаревић, представник Стручног вијећа
предшколске установе и
- Младен Ђурић , представник Савјета родитеља.
2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог
рјешења траје четири године.

3. 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 осамнаестој
редовној сједници одржаној дана 26. априла 2018. године,
донијела Одлуку о расписивању поновљеног Јавног конкурса
за избор и именовање једног члана – представника оснивача
у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента.
У складу са наведеном Одлуком, Јавни конкурс је
објављен у дневном листу „ Глас Српске“, „Службеном
гласнику Републике Српске “ и „Дервентском листу“.
Јавни конкурс био је отворен закључно са 8. јуном 2018.
године.
Поступак по поновљеном јавном конкурсу за избор и
именовање једног члана – представника оснивача у Управни
одбор Јавне предшколске установе „Трол“, у складу са
Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске, спровела је Комисија за избор по јавном
конкурсу за именовања у Јавној предшколској установи „Трол“
Дервента, коју је именовала Скупштина општине Дервента.
По расписаном јавном конкурсу благовремено се
пријавио један кандидат и то: Алексић Драгана, а Комисија за
избор је констатовала да кандидат
испуњава опште и
посебне услове за именовање.
Након обављеног интервјуа и оцјене кандидата
Комисија је сачинила Извјештај о спроведеном поступку по
јавном конкурсу са ранг-листом и исти доставила Начелнику
општине као законом овлаштеном предлагачу чланова
управног одбора.
Начелник
општине
је
сходно
достављеном
Извјештају, на основу члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби, утврдио Приједлог рјешења о именовању
Алексић Драгане за члана - представника Оснивача у
Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“ и
предложио Скупштини доношење истог.
Законом о предшколском васпитању и образовању
прописано је да Управни одбор има три члана, од тога један
члан представник оснивача, један члан представник стручног
вијећа предшколске установе и један члан представник савјета
родитеља. У складу са напријед наведеним, Јавна
предшколска установа „Трол“ је за члана Управног одборапредставника Стручног вијећа предложила Бећаревић Вању, а
Савјет родитеља је за члана Управног одбора предложио
Ђурић Младена.
На основу
Скупштини општине
диспозитиву.

напријед изнесеног, предложено је
Дервента доношење рјешења као у

Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
истог се не може 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:01-111-65/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 16. став 1. и 6. 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 20. сједници одржаној 17. јула 2018. године,
донијела је

1. Разрјешавају се дужности чланови Управног
одбора Јавне установе „Центар за културу“ Дервента са
31.07.2018. године, због истека мандата на који су именовани:

Ш

Е

Њ

Е

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Јавне установе „Центар за културу“ Дервента, са 01.08. 2018.
године, именују се:
- Радановић Јасмина,
- Малетић Раденко и
- Кљајић Далибор.
2. Вршиоци дужности чланова Управног одбора се
именују до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са
Законом о министарским, владиним и другим именовањима.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

-Радановић Јасмина,
-Малетић Раденко и
-Кљајић Далибор.

Образложење

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Скупштина општине Дервента је рјешењем број 01111-85/14 од 31. јула 2014. године за чланове Управног одбора
Јавне установе „Центар за културу “ Дервента именовала лица
из тачке 1. диспозитива овог рјешења, на мандат у трајању од
четири (4) године.
Скупштина општине Дервента је, на 19. редовној
сједници одржаној дана 30. маја 2018. године године, донијела
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три
члана Управног одбора Јавне установе „Центар за културу“
Дервента.
Како мандат именованих чланова Управног одбора
истиче 31. јула 2018. године
године, створене су правне
претпоставке за разрјешење досадашњих чланова Управног
одбора и именовање вршилаца дужности чланова Управног
одбора, до завршетка поступка јавне конкуренције.
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а
на основу члана 16. став. 6. Закона о систему јавних служби,
утврдио Приједлог рјешења о разрјешењу дужности чланова
Управног одбора Јавне установе „Центар за културу“ Дервента
као у диспозитиву и предложио Скупштини доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. 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:01-111-66/18
17. јула 2018. године
Дервента

Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ'' ДЕРВЕНТА

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“
ДЕРВЕНТА

Ј
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Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. 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 20. сједници одржаној
17. јула 2018. године, донијела је

Како је досадашњи Управни одбор Јавне установе
„Центар за културу“ Дервента разријешен дужности због
истека мандата на који је биран, неопходно је именовати
вршиоце дужности чланова Управног одбора ове установе, до
завршетка поступка јавне конкуренције у складу са законом.
У смислу одредбе члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), Начелник општине је, за вршиоце
дужности чланова Управног одбора Јавне
установе
„Центар за културу“ Дервента, до завршетка поступка јавне
конкуренције, предложио лица из тачке 1. диспозитива овог
рјешења и предложио Скупштини општине доношење рјешења
као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 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: 01-111-67/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 16. став 1. и 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“ број: 106/09 и
44/15) и члана 37. став 2. тачка 33.
Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17.
јула 2018. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ДЕРВЕНТА
1. Разрјешавају се дужности чланови
Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента,
са 31.07.2018. године, због истека мандата
на који су
именовани:
-Јефтић Сања,
-Душанић Мирко и
-Благојевић – Кнежевић Силвана.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Скупштина општине Дервента је рјешењем број 01111-83/14 од 31. јула 2014. године за чланове Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента
именовала лица из тачке 1. диспозитива овог рјешења, на
мандат у трајању од четири (4) године.
Скупштина општине Дервента је, на 19. редовној
сједници одржаној 30. маја 2018. године, донијела Одлуку о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента .
Како мандат именованих чланова Управног одбора
истиче 31. јула 2018. године године , створене су правне
претпоставке за разрјешење досадашњих чланова Управног
одбора и именовање вршилаца дужности чланова Управног
одбора, до завршетка поступка јавне конкуренције.
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а на основу
члана 16. став. 6. Закона о систему јавних служби, утврдио
Приједлог рјешења о разрјешењу дужности чланова Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента
као у диспозитиву и предложио Скупштини општине доношење
истог.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године донијела Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против истог се не може
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:01-111-68/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

24.07.2018.

установе Дом здравља Дервента разријешен дужности због
истека мандата на који је биран, неопходно је именовати
вршиоце дужности чланова Управног одбора ове установе до
завршетка поступка јавне конкуренције, у складу са законом.
У смислу одредбе члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), Начелник општине је, за вршиоце
дужности чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Дервента, до завршетка поступка
јавне конкуренције, предложио лица из тачке 1. диспозитива
овог рјешења и предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 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: 01-111-69/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 16. став 1. и 6. 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 20. сједници одржаној 17.
јула 2018. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ДЕРВЕНТА
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На основу члана 4. став 2. 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), члана 73. став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број: 106/09 и 44/15) и члана 37. став 2. тачка 33. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17 ), Скупштина општине Дервента, на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. године, донијела је
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
ДОМ ЗДРАВЉА ДЕРВЕНТА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здрављa Дервента, са 01.08.
2018. године, именују се:
-Јефтић Сања,
-Душанић Мирко и
-Благојевић – Кнежевић Силвана.
2. Вршиоци дужности чланова Управног одбора се
именују до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са
Законом о министарским, владиним и другим именовањима.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Како је досадашњи Управни одбор Јавне здравствене

1. Разрјешавају се дужности чланови Управног
одбора Јавне установе „Спортско културни центар“ Дервента,
са 31. 07. 2018. године, због истека мандата на који су
именовани:
-Суботић Огњен,
-Рашић Дејан и
-Митрић Бранка.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Скупштина општине Дервента је рјешењем број 01111-81/14 од 31. јула 2014. године за чланове Управног
одбора Јавне установе „Спортско културни центар“ Дервента
именовала лица из тачке 1. диспозитива овог рјешења, на
мандат у трајању од четири ( 4 ) године.
Скупштина општине Дервента је, на 19. редовној сједници
одржаној 30. маја
2018. године, донијела
Одлуку о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана
Управног одбора Јавне установе „Спортско културни центар“
Дервента.
Како мандат именованих чланова Управног одбора
истиче 31. јула 2018. године године, створене су правне
претпоставке за разрјешење досадашњих чланова Управног
одбора и именовање вршилаца дужности чланова Управног
одбора, до завршетка поступка јавне конкуренције.
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а на основу
члана 16. став. 6. Закона о систему јавних служби, утврдио
Приједлог рјешења о разрјешењу дужности чланова Управног
одбора Јавне установе „Спортско културни центар “ Дервента
као у диспозитиву и предложио Скупштини доношење истог.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 8

24.07.2018.

Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 2018. 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:01-111-70/18
17. јула 2018. године
Дервента

На основу члана 4. став 2. 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 20.
сједници одржаној 17. јула 2018. године, донијела је
Р
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На основу члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Извјештаја о реализацији Програма
уређења градског грађевинског земљишта у 2017. години,
Скупштина општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17.
јула 2018. године, донијела је

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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Ј

Е

Ш

Е

Њ

Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ДЕРВЕНТА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Јавне установе „Спортско културни центар“ Дервента, са
01.08. 2018. године, именују се:
- Суботић Огњен,
- Рашић Дејан и
- Слијепчевић Бранка.
2. Вршиоци дужности чланова Управног одбора се
именују до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са
Законом о министарским, владиним и другим именовањима.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
реализацији Програма уређења градског грађевинског
земљишта у 2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-199/18
17. јула 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) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Информације о пословању привреде на
подручју општине у 2017. години,
Скупштина општине
Дервента, на 20. сједници одржаној 17. јула 2018. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
1.
Скупштина
општине
Дервента
усваја
Информацију о пословању привреде на подручју општине у
2017. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

Образложење
Како је досадашњи Управни одбор Јавне установе
„Спортско културни центар“ Дервента разријешен дужности
због истека мандата на који је биран, неопходно је именовати
вршиоце дужности чланова Управног одбора ове установе до
завршетка поступка јавне конкуренције, у складу са законом.
У смислу одредбе члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), Начелник општине је, за вршиоце
дужности чланова Управног одбора Јавне
установе
„Спортско културни центар“ Дервента, до завршетка поступка
јавне конкуренције, предложио лица из тачке 1. диспозитива
овог рјешења и предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 20. сједници
одржаној 17. јула 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: 01-111-71/18
17. јула 2018. године
Дервента

21

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-202/18
17. јула 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) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Информације о стању јавне расвјете на
подручју општине Дервента, Скупштина општине Дервента, на
20. сједници одржаној 17. јула 2018. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1.
Скупштина
општине
Дервента
усваја
Информацију о стању јавне расвјете на подручју општине
Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 8
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З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-203/18
17. јула 2018. године
Дервента

24.07.2018.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

1.
Скупштина
општине
Дервента
усваја
Информацију о условима и животу омладине на подручју
општине Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Информације о превентивној здравственој
заштити становништва у 2017. години, Скупштина општине
Дервента, на 20. сједници одржаној 17. јула 2018. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
1.
Скупштина
општине
Дервента
Информацију
о
превентивној
здравственој
становништва у 2017. години.

усваја
заштити

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-206/18
17. јула 2018. 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. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Информације о раду невладиних
организација и удружења грађана на подручју општине,
Скупштина општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17.
јула 2018. године, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-204/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

З А К Љ У Ч А К
1.Скупштина општине Дервента усваја Информацију
о раду невладиних организација и удружења грађана на
подручју општине.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Информације о стању наркоманије на
подручју општине Дервента и мјере за њено сузбијање,
Скупштина општине Дервента, на 20. сједници одржаној 17.
јула 2018. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1.
Скупштина
општине
Дервента
усваја
Информацију о стању наркоманије на подручју општине
Дервента и мјере за њено сузбијање.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-207/18
17. јула 2018. 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. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Информације о раду Првостепене стручне
комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине
са сметњама у развоју, Скупштина општине Дервента, на 20.
сједници одржаној 17. јула 2018. године, донијела је

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-205/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

З А К Љ У Ч А К
1.
Скупштина
општине
Дервента
усваја
Информацију о раду Првостепене стручне комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Информације о условима и животу
омладине на подручју општине Дервента, Скупштина општине
Дервента, на 20. сједници одржаној 17. јула 2018. године,
донијела је

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број: 01-022-208/18
17. јула 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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Начелник општине Дервента на основу члана 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 2. Закона о
електронском документу Републике Српске ( „Службени
гласник Републике Српске“, број 106/15) и члана 89. став 3.
Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17) доноси
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ПР АВИЛНИК

Члан 4.

О ОДРЖАВАЊУ ЛИСТЕ ПОДСТИЦАЈА

(Садржај електронске евиденције - образац)

Члан 1.
(Предмет правилника)
Овим Правилником се утврђује електронско вођење
евиденције о подстицајима намијењеним развоју приватног
сектора, њиховом садржају, начину објављивања информација
о подстицајима на званичним интернетским страницама
општине.

Образац на којему су садржане све потребне
информације о једном подстицају је исказан кроз „mail merge“
MS Word документ који садржи сљедеће информације везане
за одређени подстицај:
а) Ред. бр.,
б) Назив подстицаја,
в) Категорија,

Члан 2.

г) Врста,

(Електронска евиденција)

д) Циљ,
(1) Потребне информације о подстицајима се уносе у
одговарајући образац у MS Excel-u који има функцију мини
базе из које се користе одређене информације за припремање
листе подстицаја за објаву на интернетској страници.

ђ) Правни основ,
е) На снази од,
з) Критерији за додјелу,

(2) Из горе поменуте базе се аутоматским путем
(„mail merge“ опција MS Word-a) попуњавају обрасци у MS
Word-u који садржи све специфичности једног подстицаја, а
затим се исти пребацују у појединичне PDF документе који ће
бити објављени на званичној интернетској страници.

и) Генерални/Секторски,
ј) Служба која проводи процедуру,
к) Контакт информације,
л) Напомена,

Члан 3.

љ) Ажурирано дана.

(Садржај електронске евиденције - база)
Електронска евиденција подстицаја се састоји из два
документа од којих је један у MS Excel-u и представља мини
базу података, а други у MS Word-u представља образац на
којему су садржане све потребне информације о једном
подстицају. Садржај мини базе MS Excel
документа је
табеларно исказан кроз називе колона које представљају све
информације везане за одређени подстицај:

Члан 5.
(Садржај електронске евиденције – листа подстицаја)
Листа подстицаја се аутоматски креира у посебном
MS Excel листу , а табеларно исказује сљедеће информације:
а) Ред. бр.,
б) Назив подстицаја,

а) Ред. бр.,

в) Врста,

б) Назив подстицаја,

г) Циљ,

в) Инвестициони подстицај Д/Н,

д) Служба која спроводи процедуру,

г) Фискални/ нефискални,

ђ) На снази од.

д) Категорија,

Наведена листа се објављује на веб сајту општине.

ђ) Врста,

Члан 6.

е) Циљ,

(Подаци који се јавно презентирају)

ж) Правни основ,

На вeб страници општине се објављују сљедећи

з) Закон/ Подзаконски акт/ Службена обавијест,

подаци:

и) На снази од,

а) Табела са списком подстицаја – видјети Члан 5.,

ј) Критерији за додјелу,

б) Образац подстицаја – видјети Члан 4,
Члан 7.

к) Генерални/ Секторски,
л) Да ли
трансфер средстава,

укључује

директни

или

љ) Служба која додјељује подстицај,
м) Служба која спроводи процедуру,
н) Планирана средства (КМ),
њ) Контакт информације,
о) Напомена,
п) Ажурирарно дана.

индиректни

(Одржавање електронске евиденције о подстицајима)
(1) Особа одговорна за електронско вођење
евиденције о подстицајима
базе података, прикупља
информације о подстицајима од свих служби које
имплементирају подстицаје, те их похрањује у еxcel формат
(Види Члан 2. став 1).
(2) Особа одговорна за електронско вођење
евиденције о подстицајима базе података прикупља податке
од свих служби које имплементирају подстицаје из Члана 1.
овог Правилника.
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(3) Особа одговорна за електронско вођење
евиденције о подстицајима базе података уноси прикупљене
податке и комплетира листу подстицаја у MS Excel обрасцу.
Члан 8.
(Објављивање листе подстицаја на интернетској страници
Општине)
(1) Особа одговорна за електронско вођење
евиденције о подстицајима
базе података просљеђује
комплетирану листу подстицаја у MS Excel обрасцу особи која
је одговорна за постављање информација на званичну
интернетску страницу Општине.
(2) Особа која је одговорна за постављање
информација на званичну интернетску страницу Општине
врши трансфер података у одговарајући формат (видјети члан
2. став 2.) и поставља листу подстицаја на званичну
интернетску страницу Општине.
Члан 9.
(Благовременост уношења података)
Службеници из Члана 7. и Члана 8. су дужни да
најкасније у периоду од 7 дана од дана ступања на снагу
промјена података о подстицајима изврше ажурирање листе
подстицаја у еxcel формату и доставе ажурирану листу особи
која је одговорна за постављање информација на званичну
интернетску страницу Општине, односно најкасније у периоду
од 10 дана изврше постављање ажурираних информација на
званичној интернетској страници Општине.
Члан 10.
(Почетак примјене)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-30-54/18
Датум: 20. јуна 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 89. став 3. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17) Начелник општине
Дервента донио је
П Р А В И Л Н И К
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Подручје примјене и основни принципи
Члан 1.
(1) Овим правилником утврђује се подручје примјене
Правилника, основни принципи, начин доношења Плана јавних
набавки, покретање, ток и окончање поступка јавне набавке
роба, услуга и радова у Општинској управи Дервента,
формирање комисије за јавне набавке, начин оцјене
добављача и радње извјештавања, достављања и архивирања
аката из предмета јавне набавке.
(2) Овај правилник примјењује се у случајевима када
се општина Дервента појављује као уговорни орган, односно
када су у питању јавне набавке које се у цјелини или
дјелимично финансирају из буџета општине Дервента.
Члан 2.
(1) Поступак набавке робе, услуга и радова (у даљем
тексту: „поступак јавне набавке“) проводи се у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Босне и
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Херцеговине“, број 39/14), у даљем тексту „Закон“, припадјућим
подзаконским актима и овим правилником.
(2) Поступак директног споразума из члана 90.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 39/14) и члана 8. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14 )
регулише се посебним правилником.
Члан 3.
Процедуре јавних набавки и додјела уговора о јавним
набавкама врши се у складу са општим принципима Закона на
начин којим се осигурава праведна и активна конкуренција, с
циљем најефикаснијег трошења јавних средстава
2. План јавних набавки
Члан 4.
(1) План јавних набавки је акт Начелника општине
којим се утврђују планирани оквири за набавку роба, услуга и
радова у Општинској управи у складу са усвојеним буџетом.
(2) План јавних набавки за сваку буџетску годину
доноси Начелник општине након усвајања буџета.
(3) План јавних набавки за наредну буџетску годину
сачињава Самостални стручни сарадник за јавне набавке (у
даљем тексту „стручни сарадник“).
(4) План јавних набавки базира се на основу
благовремено
достављених
појединачних
планова
организационих јединица општинске управе на којима се
предметни трошак у буџету налази.
Члан 5.
План јавних набавки је подијељен по групама
сродних набавки и садржи:
1) Врсту јавне набавке
2)
Назив
набавке
(прецизно
дефинише
одјељење),
3) Шифра из јединственог рјечника јавних навабки,
4) Процијењену максималну вриједност набавке
са ПДВ-ом
5) Извор финансирања, назив
потрошачке
јединице, економски код,
6) Врсту поступка којим се набавка проводи, да ли
је предвиђен Оквирни споразум и на који период,
7) Оквирни датум покретања поступка и оквирни
датум закључења уговора,
Члан 6.
(1) Непланиране набавке које представљају измјене и
допуне Плана јавних набавки покрећу се посебном одлуком о
покретању јавне набавке.
(2) План јавних набавки за набавке чија је вриједност
већа од 50.000,00 КМ за робе и услуге односно 80.000,00 за
радове обавезно се објављује на интернет страници Општине
Дервента најкасније у року од 60 дана од дана усвајања буџета
или другог финансијског акта којим којим се предвиђа набавка,
а може и на Порталу јавних набавки.
(3) У случају додјеле уговора на период дужи од једне
године, обавезе које доспијевају у наредним годинама морају
бити уговорене у износима предвиђеним прописима којима се
уређује извршење буџета за сваку годину посебно.
(4) Организационе јединице су дужне достављати
податке свака три мјесеца о реализацији уговора.
II
ПОКРЕТАЊЕ, ТОК И ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
1. Одлука о покретању поступка јавне набавке
Члан 7.
(1) Начелник општине доноси одлуку о приступању
јавној набавци.
(2) Поступак јавне набавке покреће се доношењем
одлуке о покретању поступка јавне набавке у складу са чланом
18. Закона у писаном облику. Одлука обавезно садржи:
законски основ за провођење поступка јавне набавке, предмет
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јавне набавке, процијењену вриједност јавне набавке, податке
о извору-начину финансирања, врсту поступка јавне набавке.
(3) У случају изузећа од примјене Закона одлука мора
да садржи, осим елемената из става (2) и законски основ за
изузеће.
(4) У случају додјеле уговора за набавку
неприоритетних услуга из Анекса II дио Б одлука мора да
садржи основне елементе из става (2).
(5) Нацрт Одлуке припрема „Стручни сарадник“ након
што утврди да је набавка предвиђена у Плану набавки ( у
даљем тексту: „План“).
(6) У случају да План није донесен или конкретна
набавка није дефинисана Планом, начелник општине доноси
Посебну одлуку о покретању поступка јавне набавке из члана
17. став (1) Закона.
(7) Уколико Посебна одлука садржи и обавезне
елементе одлуке о покретању поступка из члана 18. став (1)
Закона, онда је она основ и за покретање конкретног поступка
јавне набавке, те није неопходно доносити двије одвојене
одлуке.
(8) Ако се набавка покреће прије доношења Плана
набавки, основ за покретање поступка набавке је нацрт или
приједлог буџета, односно набавка се покреће по привременом
плану јавних набавки.
2. Припрема и преузимање тендерске документације
Члан 8.
(1) Стандардна тендерска документација припрема
се у складу са одредбама Закона и Упутства за припрему
модела тендерске документације и понуда („Службени гласник
БиХ“ број 90/14 и 20/15) и израђује се на начин да садржи
минимално податке из Упутства, који понуђачу омогућују
израду захтјева за учешће и /или понуде.
(2) Општи дио тендерске документације припрема
стручни сарадник, након што надлежно одјељење достави
стручном сараднику посебни дио тендерске докуентације.
(3) Посебни дио тендерске документације који
сачињава надлежно одјељење осим техничких спецификација
садржи и друге детаље спецификације у зависности од
предмета набавке.
(4) Уколико припрема посебног дијела захтијева
специфично техничко или друго специјализовано знање које
није доступно унутар надлежног одјељења или других
одјељења Општинске управе, посебни технички дио ће се, уз
претходно одобрење начелника општине, реализовати уз
ангажовање вањских стручних сарадника и консултаната.
(5)
Тендерска
документација
заједно
са
обавјештењем поставља се на Портал јавних набавки Босне и
Херцеговине (www.ejn.gov.ba) и представља једини начин
преузимања тендерске документације.
(6) Појашњења тендерске докуметације која затраже
понуђачи који су преузели тендерску документацију, најкасније
десет дана прије истека рока за подношење понуда и одговор
на евентуалну примједбу на техничку документацију, у
техничком дијелу даје надлежно одјељење а за општи дио
задужен је стручни сарадник.
(7) У случају формирања „стручног тима“ или комисије
за реализацију захтјевне набавке сва појашњења из члана даје
стручни тим или комисија.
3. Достављање понуда и пријем понуда
Члан 9.
(1) Понуђачи достављају понуде на основу захтјева и
услова из тендерске документације и позива за достављање
понуда.
(2) Понуде се достављају лично или поштом,
искључиво у пријемну канцеларију (у даљем тексту „шалтер
сала“).
(3) Запримљене благовремено достављене понуде
као и благовремено достављене измјене и допуне понуде се
евидентирају у Записник о запримању понуда на обрасцу из
прилога Правилника који попуњавају стручни сарадник (у
информативном дијелу) и задужени службеник протокола.
(4) Службеник задужен за пријем поднесака дужан је
евидентирати понуду и назив понуђача у књигу протокола, на
коверту утиснути пријемни штамбиљ, уписати евиденцијски
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број набавке, број протокола, датум и тачно вријеме пријема
понуде, након чега се понуда без одлагања доставља стручном
сараднику за набавке. Записник о запримању понуда ће бити
саставни дио записника о јавном отварању понуда односно
записника о прегледу и оцјени понуда у случају када нема
јавног отварања понуда или коначних понуда у преговарачком
поступку без објаве.
(5) Неблаговремено достављену понуду службеник
протокола евидентира на посебном обрасцу као закасњелу
понуду коју стручни сарадник одмах након јавног отварања
неотворену враћа пошиљаоцу. Понуде стигле поштом нако
истека рока за подношење понуда сматрају се закашњелим
понудама.
(6) На омотници достављене понуде означава се
датум и вријеме запримања, те редни број понуде према
редслиједу запримања, са пријемним печатом запримања.
4. Комисија за јавне набавке
Члан 10.
(1) Рад комисије уређује се Правилником о
успостављању и раду комисије за јавне набавке (Службени
гласник БиХ бр. 103/14).
(2) Комисију за јавне набавке (у даљем тексту
„Комисија“) одлуком или рјешењем именује Начелник општине.
Истим рјешењем именују се и замјенски чланови комисије.
Рјешењем о именовању комисије утврђује се обим послова,
обавезе и овлаштења у складу са Законом. Рјешење припрема
стручни сарадник.
(3) Комисија се именује за све поступке јавне набавке
прописане Законом и није обавезна при провођењу јавне
набавке директним споразумом.
(4) Комисија се именује из реда запослених. Уколико
су именовани стручњаци из члана 12. став (1) не могу
представљати већину у комисији.
(5) Комисија се састоји од најмање три члана или
најмање пет чланова у случају уговора чија процијењена
вриједност представља вриједносни разред из члана 14.став
(2) и (3) Закона односно за робе и услуге једнака или већа од
250.000,00 КМ а за радове једнака или већа од 9.000.000,00 КМ.
Број чланова мора бити непаран. Сви чланови комисије су
равноправни у свом раду.
(6) Рјешењем из става (2) именује се између чланова
комисије предсједавајући комисије који коордунира рад
комисије и одређује конкретне задужења у погледу
административних и техничких послова и секретар комисије
без права гласа, који врши административне послове за
комисију, води записник са отварања понуда, припрема
записник са састанака комисије и извјештај о раду комисије и
координира рад комисије са стручним сарадником.
(7) Комисија дјелује од дана доношења рјешења из
става (2) овог члана до окончања свих послова везаних за
предметну јавну набавку које јој је повјерено рјешењем
укључујући и рјешавање по правним лијековима.
Послови комисије укључују:
1) Отварање захтјева за учешће
2) Провођење јавног отварања понуда
3) Прегледавање, оцјену и успоређивање понуда,
4) Сачињавање записника о оцјени понуда
5)Сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке
6)Давање препоруке Начелнику општине за доношење одлуке о
спровођењеу е-Аукције, одлуке о одабиру или поништењу
поступка набавке.
7) Давање одговора по евентуалним правним лијековима из
домена рада комисије, и сачињавање других аката у садржају
и форми прописаној законом, подзаконским актима и интерним
актима Општине Дервента.
8)Доношење Пословника о раду комисије или прихваћање
одредби овог правилника.
9)Након окончања обавеза преузетих рјешењем комисија је
дужна цјелокупан предмет и документацију о раду комисије
предати стручном сараднику на дање поступање.
(8) Предсједник, чланови и секретар Комисије су
одговорни за законито, благовремено, ефикасно и савјесно
извршавање повјерених послова.
(9) Комисија доноси одлуку већином гласова укупног
броја чланова јавним гласањем. Записник о прегледу и оцјени
понуда потписују сви чланови Комисије. Ако било који од
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чланова комисије одбије потписати записник, сачиниће се
службена забиљешка која је прилог записнику о оцјени понуда
(10) Комисија може донијети пословник о раду или
писаним путем прихватити одредбе овог правилника као свој
пословник, који ће примјењивати у свом раду.
Члан 11.
Комисија може затражити ангажовање стручних
консултаната уколико такво специфично техничко или
специјализовано знање није доступно унутар одјељења
општинске управе. Стручњаци ангажовани на овај начин
обављају повјерене послове у складу са законом, овим
правилником и правилима струке и учествују у раду Комисије
без права гласа при одлучивању. Њихов писани стручни налаз
и мишљење користиће се као заједнички налаз који претходи
доношењу одлуке након проведеног поступка јавне набавке.
Ангажовани стручни консултанти по уговору обавезно потписују
изјаву о непристрасности и повјерљивости те непостојању
сукоба интереса. Уколико комисија не прихвати препоруке
вањског стручњака дужна је своју одлуку писмено образложити.
Члан 12.
(1) У циљу обезбијеђења непристрасности и једнаког
односа према свим понуђачима, у комисију као чланови или
ангажовани стручњаци, не могу бити именоване:
1)особе које би могле бити у директном или индиректном
сукобу интереса који је у вези са конкретним поступком јаџвне
набавке,
2)одговорне особе које на било који начин доносе одлуке
везане за поступак јавне набавке или исте одобравају,
3)особе које су у сукобу интереса у конкретном поступку јавне
набавке и
4)особе које су у посљедњих пет година надлежни суд донио
пресуду којом је утврђено да је починила казнено дјело које
садржи елементе корупције, прања новца или примања или
давања мита.
(2) Прије почетка рада, при преузимању рјешења о
формирању сваки члан комисије, секретар и стручњак
ангажован изван општине Дервента
потписује изјаву о
непристраности и повјерљивости, те непостојању сукоба
интереса односно да су упознати са одредбама члана 52.
Закона.
(3) Сваки члан комисије као и службеник који је на било
који начин укључен у поступак конкретне набавке, дужан је да
затражи изузеће од учешћа у поступку набавке, уколико постоји
сукоб интереса у конкретном случају.
(4) Сваки понуђач може затражити изузеће службеника
који је укључен у поступак набавке уколико постоји основана
сумња у његову објективност и непристран однос према
понуђачима. О изузећу службеника из става (4) овог члана,
посебним закључком одлучује начелник општине.
5. Отварање и оцјена понуда
Члан 13.
(1) Понуде у поступцима предвиђеним Законом за
које је обавезно јавно отварање отварају се непосредно након
истека рока за доставу понуда што подразумијева један до два
сата од пријема понуда у зависности од поступка јавне
набавке. Понуде достављене у складу са чланом 9. овог
Правилника стручни сарадник прослеђује предсједнику
комисије за јавне набавке из члана 11. непосредно прије
термина отварања понуда
(2) Понуде отвара предсједавајући Комисије или други
члан комисије на јавном састанку у вријеме и на мјесту које је
одређено тендерском документацијом без обзира да ли
састанку присуствују понуђачи или њихови овлаштени
представници. Понуде се отварају према означеном редном
броју из записника о запримању понуда, по реду приспјећа
понуде.
(3) Отварању понуда могу присуствовати сви
понуђачи који су благовремено доставили понуде или њихови
писмено овлаштени представници, као и сва друга
заинтересована лица.
(4)Комисија отвара само коверте у којима су
благовремено достављене понуде. Неблаговремене понуде се
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враћају неотворене понуђачу у складу са чланом 9. став (5)
Закона.
(5) Приликом отварања понуда присутнима из става
(3) саопштава се:
1.назив понуђача
2. укупна цијена наведена у понуди,
3.попуст наведен у понуди који мора бити посебно исказан,
уколико попуст није посебно исказaн сматра се да није ни
понуђен,
4.подкритерији који се вреднују код критерија економски
најповољније понуде
(6) Све саопштене информације уносе се Записник о
отварању понуда у складу са Упутством о начину вођења
записника о отварању понуда (Службени гласник БиХ бр. 90/14
и 20/15)
(7) Записник о отварања понуда садржи све
информације предвиђене упутством из става (5) и води се на
сљедећи начин:
а) непосредно биљежи све саопштене информације
б) на крају отворене сједнице попуњени записник потписују
предсједник комисије за јавне набавке или други члан комисије
као и сви овлаштени представници понуђача који су
присуствовали отварању понуда,
в) такав записник постаје саставни дио тендерске
документације,
г) копију записника о отварању понуда доставља се свим
понуђачима одмах или најкасније у року од три дана од дана
отварања понуда у складу са одредбама ЗУП-а или
електронском поштом у заштићеним програмима укључујући и
оне понуђаче чији представници нису присуствовали отварању
понуда.
(8) Примједбе на поступак јавног отварања понуда
могу истицати само овлаштени представници понуђача, који
једини имају право и на преузимање записника о отварању
понуда.
6. Оцјена понуда
Члан 14.
(1) Поступак прегледа и оцјене понуда обавља
комисија за јавне набавке и проводи се након јавног отварања
понуда на затвореном састанку Комисије без присуства
понуђача.
(2) Поступак из претходног става може да се одвија на
више састанака Комисије, када је потребно предузети
претходне радње у сврху оцјене понуда (додатна појашњења
понуде од понуђача, мишљења и друге податке од надлежних
институција и сл.) када се рад комисије може продужити до
окончања претходних радњи.
(3) Комисија врши оцјену понуда на основу
критеријума наведеног у тендерској документацији.
(4) Након оцјене понуда саставља се Записник о
оцјени понуда који садржи најмање сљедеће, законом
прописане податке: назив уговорног органа, предмет јавне
набавке, назив понуђача чије су понуде одбијене и разлоге
њихова одбијања, додјелу бодова по подкритеријима за оцјену
понуда, уколико је критериј економски најповољнија понуда,
према методологији утврђеној у тендерској документацији, ранг
листу оцијењених понуда, почев од најуспјешније ка најмање
успјешној, назив понуђача чија је понуда оцијењена
најповољнијом, вриједност уговора или оквирног споразума и
Комисија је дужна сачинити извјештај о раду када се проводи
отворени поступак и други поступци који захтијевају додатне
информације након доношења Записника о оцјени понуда (нпр.
преглед достављене документације из члана 45. Закона).
(5) Детаљи сачињавања записника прописани су
одредбама Упутства за припрему модела тендерске
документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14 и
20/15)
(6) У случају да се оцијени да је понуђач доставио
неприродно ниску понуду у односу на предмет набавке
комисија ће обавезно затражити да понуђач достави основано
и детаљно образложење понуђене цијене, и то од понуђача
код ког се утврди неприродно ниска цијена прије е-аукције и од
понуђача код кога се утврди након е-аукције.
(7) Примјена преференцијалног третмана домаћег је
обавезна и регулисана је Одлуком о обавезној примјени
преференцијалног третмана домаћег (Службени гласник БиХ
број 66/16).
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(8) Комисија гласа у свакој фази израде записника о
оцјени понуда и то већином гласова. Посебним правилником о
начину гласања и одлучивању Комисије за набавке одређује се
овај начин рада.
Члан 15.
Након завршеног поступка оцјене понуда Комисија
доставља Начелнику општине детаљан Записник о оцјени
понуда са препоруком доношења одлуке у погледу
предквалификације, одлуке о спровођењу е-Аукције, одлуке о
избору најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу
поступка набавке, са образложењем. Разлози за одбацивање
захтјева за учешће или понуде су наведени у члану 68. Закона.
7. Одлука о додјели уговора или одлуке о поништењу
поступка набавке
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4)ако је само један понуђач учествовао у отвореном поступку,
преговарачком без објаве и поступку додјеле уговора за услуге
из Анекса II Дио Б и изабран је;
5)ако је само један понуђач учествовао у другој фази
ограниченог поступка, преговарачког поступка са објавом
обавјештења и такмичарског дијалога и његова понуда је
изабрана;
6) у случају додјеле уговора у склопу оквирног споразума или
динамичког система куповине.
(3) По потпису уговора од стране начелника општине
и одабраног добављача, стручни сарадник све уговоре
проистекле из јавне набавке протоколише и по један примјерак
доставља: надлежном одјељењу и Одјељењу за финансије.
9. Извјештај о поступку јавне набавке

Члан 16.

Члан 18.

(1) Коначну одлуку о додјели уговора из члана 70.
Закона доноси Начелник општине, након што прихвати или
одбије препоруку комисије.
(2)Крајњи рок за доношење одлуке о избору
најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу поступка
набавке у року који је одређен тендерском документацијом као
рок важења понуде, а најкасније у року од седам дана од дана
истека важења понуде, односно у продуженом року важења
понуде након прихваћеног захтјева за продужење важења
понуде.
(3) Уколико начелник општине одбије препоруку
комисије дужан је да састави записник о разлозима
неприхватања препоруке.
(4) Стручни сарадник најкасније у року од седам дана
од доношења одлуке из става (2) обавјештава понуђаче о
доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача
или
одлуке о поништењу поступка набавке и то: електронским
средством, путем поште или непосредно.
(5) Уз обавјештење се доставља и Записник о оцјени
понуда.
(6) Одлуке из овог члана Стручни сарадник је дужан
поставити на интернет страницу Општине Дервента.
(7) Увид у понуде на писмени захтјев понуђача врши
се у просторијама општине Дервента, о чему се мора сачинити
записник који потписују овлаштени представник понуђача и
лице које овласти начелник општине.
(8) У случају достављања жалбе, тражења увида у
понуде и осталог референт задужен за протокол дужан је
одмах обавјестити стручног сарадника за јавне набавке, ради
истовременог преузимања предмета са протокола у даљу
обраду.
(9)У случају улагања жалбе у било којој фази
поступка, одговор на жалбу у форми правног акта припрема
Стручни сарадник, Комисија и представник организационе
јединице која је покренула јавну набавку и доставља га
начелнику општине на потпис, имајући у виду рокове прописане
Законом. Ако Комисија сматра да је жалба неоснована,
припрема изјашњење на наводе из жалбе које Стручни
сарадник доставља Канцеларији за разматрање жалби, заједно
са комплетном документацијом везаном за поступак јавне
набавке. Изјашњење потписује начелник општине.

(1) Рокови и начин извјештавања прописани су
Упутством о условима и начину објављивања обавјештења и
достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у
информационом систему „ Е-набавке“ („Службени гласник
БиХ“, број 90/14 и 20/15).
(2) Оператер у систему е-Набавке
доставља
извјештаје и обавјештења за све поступке јавне набавке путем
система Е-набавке“:
1)Обавјештење о набавци,
2)Обавјештење о додјели уговора,
3)Обавјештење о поништењу поступка јавне набавке,
4)Добровољно ex ante обавјештење,
5)Претходно информацијско обавјештење,
6)Обавјештење о успостављању система квалификације и
7)Исправка обавјештења.
(3) Извјештај о поступку јавне набавке доставља се
Агенцији за јавне набавке у отвореном поступку, ограниченом
постиупку, преговарачком поступку са и без објаве
обавјештења,
конкурсу
за
израду
идејног
рјешења,
конкурентском захтјеву за доставу понуда и директном
споразуму, као и у случају додјеле уговора на чију додјелу се
примјењује посебан режим (члан 8. Закона) и додјеле уговора
који се изузимају од примјене Закона о јавним набавкама (члан
10. Закона)
(4) Сажетак обавјештења објављује се у „ Службеном
гласнику БиХ“, у зависности од врсте поступка.
(5) За поступке јавне набавке за које је прописана
обавеза објављивања обавјештења о додјели уговора, објавом
обавјештења о додјели уговора сматра се да је достављен
извјештај о поступку јавне набавке.
(6) За поступке јавне набавке за које није прописана
обавеза објављивања обавјештења о додјели уговора
извјештај се уноси у року од 30 дана од дана окончања јавне
набавке, након чега апликација омогућује генерисање
извјештаја о поступцима јавне набавке.
(7) Након што стручни сарадник достави извјештај
Агенцији, дужан је у основне елементе уговора за све поступке
јавне набавке објавити на интернет страници Општине
Дервента.
(8) Обавеза је објаве на интернет страници свих
измјена уговора до којих дође у току реализације уговора.

8. Закључење уговора
10.

Е – Аукција

Члан 17.
(1) Нацрт уговора произашлих из поступака јавне
набавке припрема стручни сарадник.
(2) Стручни сарадник доставља Приједог уговора
најповољнијем понуђачу након истека рока од 15 дана о
рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о избору
најповољније понуде. Изузеци од примјене наведеног рока су:
1) код поступка директног споразума (уговор се може
закључити одмах);
2)код конкурентског захтјева (обавеза закључења уговора у
року од 10 дана од дана достављања обавјештења ако није
уложена жалба или је достављена само једна прихватљива
понуда);
3)код преговарачког поступка без објаве обавјештења из
разлога крајње хитности

Члан 19.
(1)Уговорни орган одржаће електронску аукцију након
евалуације понуда, која ће бити посебно заказана.
(2) Е-аукција је начин провођења дијела поступка
јавне набавке, који укључује подношење нових цијена,
измјењених наниже, или цијена и нових (побољшаних)
вриједности које се односе на одређене елементе понуда, а
одвија се након почетне оцјене понуда и омогућује њихово
рангирање помоћу аутоматских метода оцјењивања у
информационом систему е-набавке (у даљем тексту: систем еНабавке).
(3) Прије заказивања е-аукције уговорни орган у
систем е-Набавке унијеће све прихватљиве понуде.
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(4) У случају да домаћа понуда испуњава услове за
примјену преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган
уноси стварну вриједност понуде, с тим да приликом уноса
понуде у систем означава примјену преференцијалног
третмана домаћег.
(5) У случају пријема једне прихватљиве понуде еаукција се не може заказати, него се поступак окончава у
складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број 39/14).
(6) Заказивање, почетак и дужину трајања е-аукције у
систем е-Набавке одређује уговорни орган.
(7) За заказивање и почетак е-аукције референтно је
вријеме у систему е-Набавке.
(8) Од момента заказивања до времена почетка еаукције мора проћи минимално 48 часова
(9) Е-аукција не може почети викендом, нерадним
даном и радним даном прије 9 часова и након 15 часова.
(10) У случају подјеле поступка набавке на лотове, еаукција се заказује за сваки лот посебно и не може се заказати
почетак за више од двије аукције у истом сату.
(11) Сви понуђачи који су поднијели прихватљиве
понуде, моментом заказивање е-аукције, обавјештавају се
истовремено путем система е-Набавке о сљедећем:
1.датум и вријеме почетка е-аукције;
2.претходно одређеном трајању е-аукције;
3.броју поступка јавне набавке и броју лота, уколико је поступак
подијељен на лотове;
4.позиције на ранг листи у почетној оцјени понуда;
5.укупан број бодова у случају економски најповољније понуде;
6.да ли се на понуду примјењује преференцијални третман
домаћег.
Члан 20.
(1) Приликом заказивања е-аукције предвиђено
трајање је минимално 10 минута.
(2) Истеком предвиђеног трајања е-аукција се
завршава. Е-аукција се аутоматски продужује за двије минуте,
уколико се подносе нова цијена или вриједност у посљедње
двије минуте трајања е-аукције. Уколико у последње двије
минуте трајања е-аукције не буде поднесена нова цијена или
вриједност, е-аукција се завршава истеком те двије минуте.
(3) У току трајања е-аукције учесницима е-аукције су у
сваком моменту трајања е-аукције видљиви сљедећи подаци:
1.тренутна ранг листа, без откривања идентитета понуђача који
су учесници е-аукције;
2.цијена свих понуда, у случају критеријума најниже цијене,
3.укупан број бодова свих понуда, у случају критеријума
економски најповољнија понуда;
4.понуде које су умањене за преференцијални фактор;
5.вријеме које је остало до завршетка е-аукције;
6.распон у којем је могуће снижавати цијену (0,1% до 10%
најниже почетне цијене свих понуда у случају критеријума за
додјелу уговора: најнижа цијена или у случају критеријума
економски најповољније понуде, могућ је распон од 0,1% до
10% понуђене цијене).
Члан 21.

24.07.2018.

надлежно одјељење за уговор доставља оригинал гаранције
Одјељењу за финансије, и стара се о гаранцији, активирању и
враћању.
Члан 23.
(1) Закључени уговор, захтјеви, понуда, тендерска
документација и докумената која се односе на испитивање и
оцјењивање захтјева и понуду, као и други документе везане за
набавку архивира Стручни сарадник у складу са законима и
подзаконским актима који регулишу материју архива и
канцеларијског пословања.
(2) Надлежна одјељења архивирају сву документацију
у вези реализације уговора (извјештаје надзора, грађевинске
дневнике и књиге, примопредаје, извјештаје техничког
прегледа, гаранција за материјал и опрему и остало) у складу
са актима која регулишу материју архива и канцеларијског
пословања.
(3) Уколико дође до потребе за рекламацијама за
робу или опрему надлежна одјељења дужна су на вријеме
реаговати у вези поправке или замјене робе или опреме.
Члан 24
Информације које се објављују на веб – страници
уговорног органа, Стручни сарадник објављује, на основу
документације у вези процедуре јавних набавки, док
информације о реализацији уговора објављује на основу
извјештаја надлежних одјељења о реализацији уговора.
Члан 25.
Надлежна одјељења/службе дужни су доставити
Стручном сараднику извјештај о реализацији уговора са свим
измјенама уговора до којих дође у току реализације уговора,
који је саставни дио овог Правилника, због обавезне објаве на
интернет страници Општине Дервента.
III ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о јавним набавкама општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“ број 4/15).
Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-022-187/18
5. јула 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

242
На основу члана 2. став 1. Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“, број: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10,
18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), члана 9. Одлуке о коришћењу и
наплати паркинг простора на подручју града ("Службени
гласник општине Дервента", број: 7/13), члана 68. став 1. тачка
5. и члана 89. став 3. Статута општине Дерванта ("Службени
гласник општине Дервента", број: 7/17), Начелник општине
Дервента доноси

(1) Измјену времена почетка и дужину трајања еаукције уговорни орган може вршити кроз систем е-Набавке до
момента почетка е-аукције. Од момента измјене до новог
почетка е-аукције мора проћи минимално 48 часова.
(2) Отказивање е-аукције се може вршити кроз систем
П Р А В И Л Н И К
е-Набавке до момента почетка е-аукције, уз обавезно уношење
разлога отказивање е-аукције.
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
(3) Систем е-Набавке шаље обавјештење о завршеној
е-аукцији. Уговорни орган по завршетку е-аукције доноси одлуку
Члан 1.
о престанку поступка јавне набавке и обавјештава понуђача у
Овим Правилником утврђују се услови, начин
складу са чланом 71. Закона.
управљања, коришћење, организација и начин наплате карти за
паркирање на јавним паркиралиштима (у даљњем тексту:
11. Ступање уговора на снагу, архивирање и праћење паркиралишта) на подручју градa Дервента.
уговора
Члан 22.

Члан 2.

Управљање паркиралиштима у Дервенти вршиће
У случају да је тендерском документацијом Одјељење за стамбено-комуналне послове (у даљњем тексту:
условљена достава гаранције за добро извршење посла Одјељење).
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Члан 3.

Управљање паркиралиштима обухвата: организацију
наплате, постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање паркиралишта, као и друге активности везане за
унапређење система паркирања.
Члан 4.
Појединачне послове из члана 3. овог Правилника,
Одјељење може повјерити подизвођачима у складу са Законом о
јавним набавкама у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14).

1.Локације паркирања
Члан 5.
Наплата карте за паркирање се врши на
паркиралиштима која се налазе у улицама: Краља Петра I, Трг
православља, Трг ослобођења, Цара Лазара, Триве Вујића,
Вељка Миланковића, Николе Тесле, Славка Симића, Чика Јове
Змаја, Милована Бјелошевића Белог и Дубичка.
2.Услови за коришћење јавних паркиралишта
Члан 6.
Корисником паркиралишта сматра се возач или
власник возила, ако возач није идентификован. Уласком на
паркинг мјесто, односно паркиралиште корисник паркиралишта
прихвата услове прописане важећом Одлуком о коришћењу и
наплати паркинг простора на подручју града и овим Правилником.
Члан 7.
(1) Наплата паркирања на паркинг просторима и
улицама вршиће се у временским интервалима од 07 часова до 16
часова.
(2) Суботом, недјељом и државним празником се не
врши наплата паркирања.
Члан 8.
(1) Корисник паркиралишта унапријед плаћа карту за
паркирање.
(2) На паркиралиштима на којима се врши наплата
Одјељење не сноси одговорност за евентуално настала
оштећења или крађу возила.
3. Начин плаћања
Члан 9.
(1) За коришћење паркиралишта корисник плаћа
карту за паркирање према важећем Цјеновнику, како је
дефинисано у Прилогу број 1, који је саставни дио овог
Правилника.
(2) Плаћање паркирања на паркиралиштима може се
вршити путем паркинг карти, SMS порука и претплатних карата.
(3) На паркиралиштима, гдје је број паркинг мјеста
већи од броја 20, а гдје привредни субјекти имају интерес да се не
врши наплата паркинг простора, паркиралишта се могу закупити
на период не дужи од годину дана. Под паркиралиштем се
подразумјева, капацитет јавног паркиралишта чији укупан број
паркинг мјеста представља једну грађевинску, односно просторну
цјелину.
(4) Закуп паркиралишта могу извршити привредни
субјекти која у непосредној близини обављају привредну
дјелатност, а чија дјелатност је условљена великом фреквенцијом
путничких возила.
(5) Једно паркиралиште може закупити само један
привредни субјект, закључивањем уговора са Општином
Дервента.
(6) Цијену закупа паркиралишта одредиће овлаштени
општински орган на приједлог комисије, коју ће именовати
посебним рјешењем.
4. Плаћање путем паркинг карти
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Члан 10.

(1) Куповина паркинг карти обављаће се на киосцима
и другим погодним продајним мјестима са видно истакнутим
обавјештењем о продаји истих.
(2) Корисник је дужан да паркинг карту постави на
видно мјесто са унутрашње стране предњег вјетробранског
стакла паркираног возила, како би контролор могао несметано
да утврди када је започето паркирање.
(3) Под важећом паркинг картом подразумијева се
паркинг карта:
1) која је плаћена за паркинг мјесто,
2) која је плаћена за вријеме коришћења паркинг
мјеста,
3) кoja je попуњена тачним подацима о времену
коришћења паркинга.
5. Плаћање путем SMS порука
Члан 11.
(1) Корисник паркинг простора започиње плаћање
карте за паркирање путем SMS поруке тако да као текст
поруке упише регистарски број возила (без размака и цртица),
те је пошаље на број који је одређен за плаћање карте за
паркирање.
(2) Након исправно послате поруке систем кориснику
враћа информацију у виду SMS поруке, у којој је наведен
регистарски број возила за који је плаћена карта, износ
наплаћене карте и обавјештење да се порука сачува до истека
рока паркирања.
(3) Десет минута прије истека укупно уплаћеног
времена за паркирање корисник добија SMS поруку са
обавјештењем о његовом истеку (датум, сат и минут). Након
што добије наведене информације, корисник може послати
нову SMS поруку и унапријед продужити паркирање за
наредни период паркирања.
(4) Ако систем установи да порука из неког разлога
није правилно послата, корисник добија упозорење о погрешно
послатој поруци.
(5) Уколико систем из било којег разлога није
оперативан, корисник након слања поруке добија информацију
да систем није оперативан и да користи алтернативни начин
плаћања.
6. Претплатне карте
Члан 12.
(1) Сва правна и физичка лица могу купити годишњу
и мјесечну паркинг карту.
(2) За купљену годишњу или мјесечну паркинг карту,
правно и физичко лице ће добити рјешење о плаћеној
претплатној карти, издато од стране Одјељења за стамбенокомуналне послове.
(3) Уз захтјев за издавање карата из става 2.
прилаже се фотокопија потврде о регистрацији возила и доказ
о уплати износа претплатне карте.
(4) Карте из овога члана омогућавају кориснику да на
паркинг мјесту остане у неограниченом временском периоду у
току претплатног периода, али му не омогућава, нити гарантује
слободно паркинг мјесто.
(5) За правна и физичка лица која су у евиденцији
Одјељења, за продужење исте није потребно да прилажу
фотокопију потврде о регистрацији возила, ако возило не
мијења регистарске ознаке.
(6) Ако у току трајања претплатне карте из било ког
разлога дође до промјене регистарских ознака возила,
потребно је доставити нову фотокопију потврде о регистрацији
возила.
7. Контролори провјере наплате паркирања
Члан 13.
(1)
Правилност
коришћења
паркиралишта
контролишу паркинг контролори.
(2)
Паркинг
контролори
морају
имати
пластифициране идентификационе легитимације
које
садрже
назив
органа
који
управља
јавним
паркиралиштима
(овјерена
печатом),
серијски
број
легитимације, име и презиме и фотографију овлашћеног
радника.
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(3)Паркинг контролор контролише возило на начин
да чим уочи возило да се зауставило на паркиралишту
предвиђеном за наплату, врши прву контролу возила. Након 15
минута врши другу контролу истог возила.
8. Повреда услова коришћења паркиралишта
Члан 14.
Корисник паркиралишта чини повреду услова
коришћења паркиралишта ако је возило паркирано супротно
одредбама члана 17. Одлуке о коришћењу и наплати паркинга
простора на подручју града, као и одредбама овог Правилника.

24.07.2018.
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На основу члана 21. а Закона о заштити личних
података Босне и Херцеговине ( „Службени гласник Босне
и Херцеговине “, број: 49/06,76/11 и 89/11), 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:
П

Р

А

В

И

Л

Н

И

К

О ВИДЕО НАДЗОРУ
Члан 15.
(1) Корисник који чини повреде из претходног члана
дужан је да плати доплатну карту.
(2) Налог за плаћање доплатне карте издаје
овлаштени контролор паркинг службе.
(3) Када контролор није у могућности да уручи налог
кориснику, причврстиће га на паркирано возило испод брисача,
чиме се сматра да је достава извршена.
(4) Оштећење или уништење налога нема утицаја на
ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне карте.
(5) Возило за које је исписана доплатна карта снима
се фотографским апаратом ради доказивања учињеног
преступа.

Члан 1.
(Предмет Правилника)
Правилником о видео надзору прописују се правила и
процедуре, за постављање и коришћење техничких уређаја
за вршење видео надзора у згради Општине Дервента,
простора око зграде (у даљем тексту : Општина Дервента),
снимање видео надзором и чување видео снимака и
документације, безбједност система за чување материјала
и документације, право приступа видеонадзорном систему
и архиви( снимљеном материјалу).

Члан 16.
(1) Корисник паркирања дужан је да плати доплатну
карту у року од 8 (осам) дана од дана уручивања.
(2) Ако корисник паркиралишта не плати доплатну
карту, овлаштени општински орган ће у року из става 1. овог
члана, издати прекршајни налог са новчаном казном
предвиђеном Одлуком о коришћењу и наплати паркинг
простора на подручју града („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/13).
Члан 17.
(1) Карта за паркирање се не плаћа за возила која су
обиљежена у складу са Правилником о обиљежавању возила
којим управља лице са инвалидитетом или којим се превози
лице са инвалиднитетом („Службени гласник БиХ“, број 92/15).
(2) Карта за паркирање се не плаћа за возила
иностраних регистарских ознака која су обиљежена
међународним знаком лица са инвалидитетом.
Члан 18.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о јавним паркиралиштима („Службени гласник
општине Дервента“ број 7/15, 3/17 и 10/17).
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-40-716/18
17. јула 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

Прилог 1
Цјеновник за наплату карти за паркирање:
1.
2.
3.
4.

Паркинг карта за један сат паркирања
Дневна паркинг карта
Мјесечна паркинг карта
Годишња паркинг карта

5.

Доплатна паркинг карта

0,80 КМ
3,00 КМ
35,00 КМ
150,00
КМ
10,00 КМ

Члан 2.
( Појам и сврха видео надзора )
(1) Видео надзор подразумјева посматрање уживо или
посматрање снимљеног материјала са камера, а служи као
мјера додатне заштите објекта и имовине, документације и
евиденција које воде органи Општине Дервента, праћење
догађаја који могу утицати на њихову сигурност, сигурност
запослених и грађана који улазе у зграду као и ради
заштите личних података који се воде у постојећим
евиденцијама органа Општине Дервента.
(2) Видео надзор се обезбјеђује постављањем видео
камера за те намјене које су увезане у јединствен
функционални информациони систем који је оперативан
сваки дан 24 сата.
(3) Видео камере се постављају на унапријед
планирана мјеста, у складу са техничким правилима
обезбјеђења видео надзора и процјеном потребе за овом
врстом надзора на појединим мјестима.
Члан 3.
(1) Унутрашње камере покривају главне коридоре,
ходник у приземљу зграде, портирницу /инфо пулт и
комуникацију до шалтер сале и комплетну шалтер салу,
гдје се депонују матичне књиге, регистри, печати,
архивирани предмети (помоћна архива) књиге за овјеру
потписа, рукописа и преписа, картотека предмета и др.).
(2) Видео надзор над простором - коридором који води
до сандучића за пријаву корупције и у тоалету није
дозвољен.
(3) Тајни видео надзор није дозвољен, осим у случају
истраживања могућег извршења кривичног дјела, односно
другог чињења запосленог које узрокује значајну штету
Општини Дервента.
Члан 4.
Вањске камере покривају простор око зграде и улаз у
зграду Општине Дервента .
Члан 5.
(1) На мјестима на којима су инсталирани уређаји за
видео надзор на видном мјесту ће се истаћи обавјештење
на коме је слика камере и јасно видљив натпис „ ОБЈЕКАТ
ЈЕ ПОД ВИДЕО НАДЗОРОМ „ уз навођење контакта путем
којег се могу добити подаци о видео надзору.
(2) Уређаји који се користе за вршење видео надзора
морају бити заштићени од приступа неовлашћених лица.
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(3) Све камере и монитори за видео надзор морају на
снимцима обезбједити податке о датуму, времену снимања и
броју камере.
(4) Начелник општине може издати дозволу овлашћеним
институцијама за коришћење постављених камера за видео
надзор за потребе видео надзора за посебне догађаје које
захтјевају додатне мјере опреза или сигурности.
Члан 6.
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(1) О сваком квару на техничким средствима за
видео надзор овлашћено лице је дужно да обавијести
Начелника општине одмах, а најкасније 24 сата од уоченог
квара.
(2) Свако уништавање, покушај уништавања или
онеспособљавања опреме за видео надзор мора бити
пријављено Начелнику општине и Министарству унутрашњих
послова - Полицијска станица Дервента, одмах по сазнању .

(Снимање видео надзором и чување видео снимака и
документације)

Члан 10.
(Ступање на снагу)

(1) Уређаји за снимање и административни центар
контроле и обраде података налази се у канцеларији оперативног
центра ИТ администратора ( серверској просторији).
(2) Видео запис у смислу овог правилника је снимак
за један дан са једне камере.
(3) Видео запис и документација о непрекидном
снимању представља интерну документацију општине Дервента, и
мора имати ознаку ПОВЈЕРЉИВО.
(4) Било каква промјена снимљеног видео
материјала је строго забрањена.
Члан 7.
(1) Видео запис се складишти и преноси у складу са
примјењивом технологијом, а у смислу да се обезбједи сигурност
и заштита података.
(2) Снимљени материјал путем видео надзора чува
се на hard диску у канцеларији оперативног центра
ИТ
администратора ( серверској просторији ), до 20 дана од дана
снимања зависно од техничких могућности, а по налогу Начелника
општине или у случају постојања кривичног или прекршајног
поступка и дуже, а потом се бришу.
(3) Видео запис и документација се морају чувати до
окончања поступка, изрицања правоснажних пресуда и истека
права жалбе.
(4) Видео записи се могу копирати или другачије
електронски обрађивати само у поступцима прикупљања доказа
или доказивања у кривичном, прекршајном или дисциплинском
поступку, за утврђивање стварног стања у другим поступцима,
код утврђивања материјалне одговорности и другим случајевима
утврђеним законом , у складу са прописима и на захтјев
надлежног органа, а по одобрењу Начелника општине.
(5) У периоду чувања, забрањена је било каква
интервенција, измјена или брисање садржаја видео записа.
(6) Видео записи не садрже тонске записе.
Члан 8 .
( Безбједност система за чување материјала и
документације и право приступа )
(1) Надлежни у општини Дервента су
дужни
обезбједити контролисани приступ опреми за видео надзор.
(2) Начелник општине може овластити једно или
више запослених лица у општинској управи општине Дервента, да
има приступ видеонадзорном систему у реалном времену и
приступ архиви података ( снимљеном материјалу и
документацији), о чему се води посебна евиденција.
(3) Запослено лице,
уз претходно одобрење
Начелника општине може приступити снимљеном видео запису
уколико има лични и оправдан интерес. Захтјев за приступ
снимљеном видео материјалу подноси се у писаној форми уз
образложење оправданости приступа.
(4) У одобрењу
се наводи вријеме и трајање
дозвољеног приступа видео надзору од стране лица из става 3.
овог члана.
(5) Лица која имају право приступа из става 2. и 3.
овог члана приступају видеонадзорном систему или архиви
података у складу са Законом о заштити личних података а с
циљем поштовања права на заштиту приватности и личног живота
носиоца података.
Члан 9.
( Квар на систему)

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-054-2/18
18. јула 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу одредбе члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 72. став 4. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 79/15) , члана 5. став 1. Правилника о календару
рада у предшколским установама у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 23/97) и члана 89.
став 3. Статута
општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17), Начелник општине Дервента
донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОЛЕКТИВНО
КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА
ЈАВНОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ «ТРОЛ», ДЕРВЕНТА
1. Даје се сагласност на колективно коришћење
годишњег одмора Јавној предшколској установи «Трол»,
Дервента у трајању од 15 (петнаест) радних дана у периоду од
30.07. до 17.08.2018. године.
2. Ово Рјешење објавити у «Службеном гласнику
општине Дервента»
Образложење
Јавна предшколска установа «Трол», Дервента
поднијела је захтјев надлежном општинском органу за давање
сагласности на колективно коришћење годишњег одмора у
трајању од 15 радних дана у периоду од 31.07. до 18.08.2017.
године, руководећи се досадашњим искуством, да у том
периоду, највећи број родитеља користи годишњи одмор, а то
подразумијева одсуство дјеце.
За вријеме годишњег одмора би се извршило
кречење и дезинфекција цијелог простора.
Начелник општине је уважавајући наведене разлоге,
а примјеном члана 43. Алинеја 11. одредби члана 72. став 4.
Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број 79/15) и члана 5. став 1.
Правилника о календару рада у предшколским установама у
Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске»,
број 23/97), донио Рјешење као у диспозитиву.
Број:02-141-6/18
8. јуна 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 5. став 3. Уредбе о садржају , облику и
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узгледу службене легитимације и значке инспектора
републичке управе за инспекцијске послове и инспектора у
јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник
Републике Српске“, број: 125/10) , члана 89. став 3. Статута
општине Дервента ( „ Службени гласник општине Дервента“,
број : 7/17) Начелник општине , донио је :
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УНИШТАВАЊЕ
СЛУЖБЕНИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА ИНСПЕКТОРА
1. У
Комисију за уништавање
легитимација инспектора именује се:

службених

- Оливера Ћебеџија , предсједник
- Милан Симић , члан
- Маринко Репија , члан
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да у
складу са Уредбом о садржају , облику и узгледу службене
легитимације и значке инспектора републичке управе за
инспекцијске послове и инспектора у јединицама локалне
самоуправе ( „ Службени гласник Републике Српске“, број:
125/10)
изврши
уништавање
службенe
легитимацијe
општинског урбанистичко-грађевинског инспектора, Будишић
Марије, која се због престанка радног односа именоване, са
даном 07.06.2018. године, повлачи из употребе:
- службена легитимација регистарског броја 0007.
3. Комисија из тачке 1. овог рјешења о уништавању
службене легитимације инспектора саставља записник .
4. Ово Рјешење објавити у „ Службеном гласнику
општине Дервента “.
Број: 02-111-50/18
19. јуна 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 73. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/14) и члана 2. Одлуке
Скупштине општине Дервента, о продаји ватрогасних возила и
опреме путем усмене јавне лицитације, број 01-022-141/18 од
26. априла. 2018. године, Начелник општине Дервента донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
1. Именује се Комисија за продају ватрогасних
возила и опреме, путем усменог надметања у саставу:
-Миле Стринић, предсједник
-Ана Јовичић, члан
-Биљана Ђураш, члан
-Горан Симић, секретар
Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења је у складу са
Одлуком СО-е Дервента број 01-022-141/18 од 26. априла.
2018. године, и Огласом о продаји ватрогасних возила и
опреме који је објављен у „Дервентском листу“, да спроведе
поступак јавног надметања продаје ватрогасних возила и
опреме и Извјештај о најповољнијим понуђачима достави
Начелнику општине.
2. Ово рјешење објавити у „Службеном
гласнику општине Дервента“.
Број: 02-135-25/18
20. јуна 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

24.07.2018.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 13. став 2. и 3. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник општине
Дервента“, број: 4/18), и члана 68. 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 ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТРЖИШНЕ
ВРИЈЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
1.Формира се Комисија за утврђивање тржишне
вриједности грађевинског земљишта, у саставу:
- Кесер Грозда, предсједник,
- Павковић Зорка, стални судски вјештак грађевинске
струке, члан
- Бећаревић Љубица, стални судски вјештак
економске струке, члан
- Жунић Игор, члан,
- Ковачевић Сњежана, члан,
- Матић Вихор, секретар Комисије.
2. Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења је да утврди
тржишну вриједност грађевинског земљишта, која
подразумијева тржишну вриједност на тржишту, а зависно
од понуде и потражње у вријеме продаје или замјене .
3.
Тржишна вриједност грађевинског земљишта
утврђена на начин из претходне тачке, важи најдуже
годину дана од дана доношења одлуке о тржишној
вриједности грађевинског земљишта.
4. Комисија се именује на период од једне године.
5. Престаје да важи Рјешење о формирању Комисије
за утврђивање тржишне вриједности грађевинског
земљишта, број: 02-111-52/17, од 06.06. 2017. године,
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 8/17).
6. Ово рјешење објавити у „Сужбеном гласнику
општине Дервента“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одредбом члана 13. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник општине
Дервента“, број: 4/18), прописано је да тржишну вриједност
за сваки конкретни случај утврђује комисија коју именује
начелник општине, а која се именује на период од једне
године, и састоји се од пет чланова, од којих најмање два
члана морају бити овлаштени вјештаци, те да тржишна
вриједност
грађевинског
земљишта,
подразумијева
тржишну вриједност која се може постићи на тржишту, и
која зависи од односа понуде и потражње у вријеме његове
продаје или замјене, као и да тржишна вриједност
грађевинског земљишта, важи најдуже годину дана од дана
доношења одлуке, без обзира колико је лицитација било
објављено, а одредбом члана 12. став 2. и 3. наведене
одлуке прописано је да одлуку о замјени градског
грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта
у својини општине за друго градско грађевинско земљиште
и остало грађевинско земљиште доноси скупштина
општине, а прије доношења одлуке тржишну вриједност
земљишта које је у својини општине процјењује комисија
из члана 13. одлуке, а тржишну вриједност земљишта које
општина узима у замјену, процјењује власник земљишта
путем овлаштеног вјештака.
С обзиром да се Комисија именује на период од једне
године, престаје да важи Рјешење о формирању Комисије
за утврђивање тржишне вриједности грађевинског
земљишта, број: 02-111-52/17, од 06.06. 2017. године
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 8/17).
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24.07.2018.

Из напријед наведених разлога одлучено је као у
диспозитиву рјешења.
Упутство о правном лијеку
Против овог рјешења именовани имају право да
уложе приговор начелнику општине Дервента у року од осам
дана од дана достављања рјешења.
Број: 02-111-52/18
21. јуна 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 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“ број: 7/17) и тачкe 2.
Програма за подстицај пољопривредне производње у 2018.
години на подручју општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 4/18), Начелник општине Дервента
донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
O ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2018. ГОДИНИ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. Формира се Комисија за подстицај пољопривредне
производње у 2018.години на подручју општине Дервента у
саставу:
-Весна Симић, предсједник комисије
-Весна Ђукић, замјеник предсједника комисије
-Бранкица Вукићевић, члан комисије
-Дрена Мрђа, замјеник члана комисије
-Ведран Тадић, члан комисије
-Владо Ђеорђић, замјеник члана комисије
2. Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења, је да у
складу са Програмом подстицаја пољопривредне производње
за 2018. годину на подручју општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 4/18) по поднесеним
захтјевима за додјелу подстицајних средстава, а на основу
утврђеног чињеничног стања на терену :
-утврђује
испуњеност
критеријума
у
сваком
појединачном случају и то записнички констатује
-изради Приједлог Закључка о исплати подстицајних
средстава и достави Начелнику општине

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број: 02-370-444/18
28. маја 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 43. став 7. и 10. Закона о предшколском
васпитању и образовању ("Службени гласник Републике
Српске», број 79/15) и члана 89. став 3. Статута општине
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број 7/17),
Начелник општине Дервента донио је
З А К Љ У Ч А К
1. Одобрава се Јавној предшколској установи «Трол»
Дервента формирање васпитних група са повећаним бројем
дјеце до 20% у односу на број дјеце у васпитној групи утврђен
чланом 43. став 7. Закона о предшколском васпитању и
образовању, у 2018/2019. години.
2. Овај Закључак објавиће се у «Службеном гласнику
општине Дервента»
Образложење:
Јавна предшколска установа «Трол» Дервента
обратила се оснивачу дана 26.06.2018. године са захтјевом за
давање сагласности за повећан број дјеце у групама у односу
на стандарде утврђене Законом. У образложењу захтјева
наведен је велики интерес родитеља за коришћењем услуга
које пружа ЈПУ, односно велики број дјеце која чекају на
пријем у ову установу. Да би се овај проблем бар донекле
ублажио, установа се обратила са захтјевом за давање
сагласности на повећан број дјеце у групама.
Начелник општине је, уважавајући наведене разлоге,
а примјеном одредби члана 43. Закона о предшколском
васпитању и образовању, дао сагласност на повећан број
дјеце у групама дo 20%, у 2018/2019. години, с тим да то не би
требало утицати на смањење квалитета услуга и сигурност
дјеце у овој установи.
На основу, напријед наведеног, доноси се овај
Закључак.

3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

Број:02-61-22/18
28. јуна 2018. године
Дервента

Број: 02- 111- 53 /18
27. јуна 2018. године
Дервента
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Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

О Г Л А С
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Начелник општине Дервента на основу члана 12.
тачка 1. Одлуке о гробљима и погребној дјелатности (
„Службени гласник општине Дервента“, број 4/18 и члана 89.
став 3. Статута општине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17) донио је
З А К Љ У Ч А К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О РЕДУ
И РАДУ НА ГРОБЉУ
1. Даје се сагласност на Правилник о реду и раду на
гробљу који је донио директор „Комуналац“ а.д Дервента, број
461/18 од 18.05.2018. године.

Одјељење за стамбено комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-372-24/18 од 11.06.2018.
године извршило је у регистру заједница зграда, у
регистарском листу број: 1-40, упис промјене лица овлаштеног
за заступање Заједнице за управљање зградом Дервента,
улица Триве Вујића број 2, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање зградом Дервента, улица Триве
Вујића број 2, тако што се из регистра брише ранији заступник,
Ненадић Вид, а у регистар се уписује Којић Горан, предсједник
Скупштине, који заступа заједницу самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-24/18
11. јуна 2018. године
Дервента

Начелник одјељења
Горан Јевтић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 8

34

252
О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине
Дервента на основу рјешења број: 06-111-54/18 од 05.07.2018.
године извршило је у регистру заједница зграда, у
регистарском листу број: 1-38, упис промјене лица овлашћених
за заступање Заједнице за управљање зградом Дервента,
улица Његошева С-45, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлашћених за заступање
Заједнице за управљање зградом Дервента, улица Његошева
С-45, тако што се из регистра брише ранији заступник, Зарић
Драгислав, а у регистар се уписује лице овлашћено за
заступање заједнице, Шпирић Игор, предсједник Управног
одбора, која заступа заједницу самостално и без ограничења.
Број: 06-372-54/18
5. јула 2018. године
Дервента

Службено лице органа
Горан Јевтић, с.р.

.

24.07.2018.

24.07.2018.
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