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27. 
 
Ha основу члана 9. став 4. и члана 20. став 2. 

Закона о јавним путевима - Пречишћени текст 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
16/10), члана 14. алинеја 10. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 20. и 37. 
Статута општине Дервента ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 6/05, 4/08 и 6/08), Ску-
пштина општине Дервента на 25. сједници одржа-
ној 28. фебруара 2011. године, донијела je 

 
ОДЛУКУ  

о разврставању, управљању и заштити 
локалних и некатегорисаних путева и улица 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређује се разврставање, упра-
вљање, одржавање, заштита и финансирање лока-
лних и некатегорисаних путева и улица на подру-
чју општине Дервента. 

 

Члан 2. 
 

Локални пут je јавни пут који повезује те-
риторије двије или више општина или насељена 
мјеста на подручју општине, или који je од значаја 
за саобраћај на територији општине. 

Коловози улица у насељима кроз које пролазе 
магистрални и регионални путеви и хоризонтална 
сигнализација на њима сматрају се дијеловима тих 
путева. 

 

Члан 3. 
 

Некатегорисани пут je површина која се 
користи за саобраћај пo ма ком основу и која je 

доступна већем броју разних корисника (сеоски, 
пољски, шумски путеви, путеви на насипима за 
одбрану од поплава, путеви у приватном власни-
штву и слично). 

 
Члан 4. 

 
Локални путеви и улице у насељу као јавне 

површине су од општег значаја за саобраћај и исте 
свако може слободно да користи под условима од-
ређеним заксном и одлукама Скупштине општине. 

 
Члан 5. 

 
Локални путеви и улице у насељу морају бити 

оспособљени да поднесу осовинско оптерећење од 
најмање шест тона. 

 
II - РАЗВРСТАВАЊЕ, КАТЕГОРИЗА-

ЦИЈА ПУТЕВА 
 

Члан 6. 
 

Ha подручју општине Дервента јавни путеви 
се разврставају на:  

 
a) ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ 
 
1. Лупљаница - Осиња   ................... 13.500,00 м 
2. ОШ Осиња - Јаћимовићи - мост Илова ..........   
 ............................................................. 6.108,10 м 
3. Осиња центар - црква - школа - ријека 

Илова ........................................................... 6.263,98 м 
4. Осиња - Појезна центар - Старчевићи - 

Илова  .......................................................... 5.624,68 м 
5. Појезна споменик - Бркићи - гробље- 

Јаћимовићи  ................................................. 3.181,32м 
6. Доњи Церани - Делића брдо - до ра-

скрснице иза школе   .................................. 2.300,00 м 
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7. Швабићи - Бјелошевићи   .............. 5.682,09 м 
8. Провалија - Три крушке - Црнча - ријека 

Илова   ........................................................ 10.110,00 м 
9. Споменик у Модрану - Мишинци центар .....    
 ............................................................. 4.750,00 м 
10. Марјановићи - Велика Сочаница центар ....    
 ............................................................. 1.990,00 м 
11. Кузмановићи - Савића брдо - школа - Три 

крушке - Воча - Ђукићи  ............................ 8.970,85 м 
12. Дервента - Календеровци до центра  ...........   
 ............................................................. 9.100,00 м 
13. Календеровци - Вајића гробље-Бјелоше-

вићи-Мандићи-мост на Укрини  ................ 7.700,00 м 
14. Мандићи - Разбијени камен - Боројевићи   
 ............................................................. 3.300,00 м 
15. Тошића храст - Савића раскршће - Ра-

збијени камен .............................................. 3.850,00 м 
16. Вајића гробље - Горњи Детлак школа - 

мост на Укрини   ......................................... 3.645,68 м 
17. Календеровци центар - Нови мост на 

Укрини   ....................................................... 3.424,23 м 
18. Календеровци - Доњи Детлак - Мартићи - 

мост на Укрини   ......................................... 6.760,00 м 
19. Липе - Средељи - Симићи - Тодорићи   ......  
 ............................................................. 7.388,00 м 
20. Хептинг - Рапћани школа - Ћебеџије - МП    
 ............................................................. 5.630,00 м 
21. Кукавице - Дебела обала - Мишића мост - 

Малица  .......................................................  8.815,00 м 
22. Рабић - Тетима - Врхови - Г.Лупљаница - 

Тешића Баре - Лексија   .............................. 7.411,79 м 
23. Koca Рашића - водовод - Ланиште - 

Равлићи - Дебела обала   ............................ 5.348,26 м 
24. 6 KM - Бунар - Брезици (споменик)   ..........  
 ............................................................. 8.823,17 м 
25. РП Божинци школа - Пољари - Бунар - 

Велика - МП (Дванести км). .....................  7.773,99 м 
26. Доњи Шушњари - Пољари   ........ 5.152,50 м 
27. Жеравац - Вишњик до школе   .... 9.400,00 м 
28. Доњи Вишњик - Велика Буковица - Топуз 

- РП   ............................................................. 7.849,37 м 
29. МП - Зеленике дом - гробље - Поље - РП   
 ............................................................. 5.375,12 м 
30. РП - Мала Кулина - Љешница - Жеравац ...    
 ............................................................. 4.500,00 м 
31. Беглуци - Нови Лужани   ............. 8.400,00 м 
32. Беглуци - Костреш   ..................... 4.000,00 м 
33. МП Беглуци - Рашчићи - Бијело Брдо - 

Дубочац - МП   ............................................ 7.300,00 м 
34. Од МП Дервента - Србац до центра 

Дубочац   ........................................................ 980,00 м 
35. МП - Куљеновци - Пјеваловац - МП   .........  
 ............................................................. 8.500,00 м 
36. МП Дервента - Србац - Каменовац  .............   

 ............................................................. 1.010,70 м 
37. РП Цер - Мишинци - Мала Сочаница, 

школа   ......................................................... 6.100,00 м 
 
б) ДИЈЕЛОВИ МАГИСТРАЛНИХ ПУ-

ТЕВА КОЈИ ПРОЛАЗЕ КРОЗ ОПШТИНУ 
ДЕРВЕНТА 

 
М-14.1 Дервента - Трстенци  ......... 16.450,00 м,  
М-16Л Дервента - Тромеђа  ........... 10.563,00 м,  
М-17.2 Дервента - Брод  ................. 12.200,00 м,  
М-17.2 Дервента - Брезици   .......... 16.628,00 м. 
 
ц) ДИЈЕЛОВИ РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА 

КОЈИ ПРОЛАЗЕ КРОЗ ОПШТИНУ ДЕРВЕ-
НТА 

 
Р 472 - Поље - Подновље   .............. 16.960,00 м  
Р 474 - Живинице - Мишинци  ....... 10.247,00 м 

 
д) НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ 
 
1. Савића брдо - Ђурићи  .................. 3.500,00 м 
2. Савића брдо - Радановићи - Ћорићи ..............  
 ............................................................. 1.300,00 м 
3. Савића брдо - Ћорићи гробље  ..... 2.000,00 м 
4. Стевановићи - М.сочаница црква - Ћорићи  
 ............................................................. 4.500,00 м 
5. Мала Сочаница, црква - Бабићи  ..... 800,00 м 
6. Савића брдо - Станићи  .................... 500,00 м 
7. Поповићи - Пијетловићи - Наградићи - 

Ерићи  .......................................................... 3.000,00 м 
8. Црнча, гробље - Ћудића мајдан - Наградићи 

- Балешевићи  ............................................. 2.000,00 м 
9. Ћорићи - Наградићи  ..................... 1.358,69 м 
10. Балешевићи - Ћорићи - Пијетловићи ...........  
 ............................................................. 3.000,00 м 
11. Богдановићи - Ђукићи - Николићи - 

Вукичевићи  ................................................ 1.500,00 м 
12. Милића гaj - Перићи - Којићи .... 1.000,00 м 
13. Милића гaj - Ракићи - Бабићи  .... 2.000,00 м 
14. Црнча, гробље - Нинковићи ....... 1.000,00 м 
15. Црнча, дом - Наградићи - Петрин хан  
 ............................................................. 1.780,97 м 
16. Дјевојачко гробље - Милића гaj  5.045,61 м 
17. Милића raj - Сарића млин  .......... 2.221,44 м 
18. Гаврићи - Милића гaj  ................. 1.750,00 м 
19. Кукићи - Чанчаревићи 1.018,00 м 
20. Трафо станица Петрићи - Гаврића обала  
 ............................................................. 1.100,00 м 
21. Осиња - црква - Кленовац  .......... 5.146,00 м 
22. Калемчићи - Јошића баре - Чанчаревићи -  
Петрин хан  ........................................ 4.055,85 м 
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23. Илићи, раскрсница путева - гробље у 
Церанима  ....................................................... 923,71 м 

24. Горњи Церани продавница - Катанићи - 
Деановићи - Ћустићи  ................................. 3.900,00 м 

25. Петрићи - Тривуновићи - Вујичићи ............   
 ............................................................. 1.500,00 м 
26. Марићи - Радишковићи - Појезна - 

Калопер  ....................................................... 2.753,04 м 
27. Бркићи - Чолићи  .......................... 1.669,77 м 
28. Иванић врба - Симићи - Илова  .. 1.000,00 м 
29. Појезна, центар - Марићи - Ђурђевићи  ......  
 ............................................................. 3.000,00 м 
30. Л.П. Појезна - Пећићи - Станчићи - гробље  
 ............................................................. 1.700,00 м 
31. Два точка - Милошевића сокак  .. 1.500,00 м 
32. Брезици - Иловски мост  ................. 500,00 м 
33. Ђеорђића сокак - Стјепановића брдо ..........   
 ................................................................ 800,00 м 
34. Плоча - Брезици  ........................... 3.200,00 м 
35. Димитрићи - Маршала Орловац  1.315,05 м 
36. Церани, центар - Прљача  ............ 2.000,00 м 
37. Церанско гробље у Појезни - Спасојевићи  
 ............................................................. 1.200,00 м 
38. Васелићи, раскрсница путева - Стјепа-

новићи - Прљача  ........................................ 3.558,52 м 
39. Панзаловићи - Дријен  ................. 2.500,00 м 
40. Раилићи - Васиђи  ........................ 2.064,23 м 
41. Малетићи - Марићи - Бијелићи - Васића 

брдо .............................................................  3.300,00 м 
42. Тешендићи - Субићи  ................... 1.260,00 м 
43. Кљајићи - Савковићи  .................. 1.935,50 м 
44. Легеновићи - Митрићи  ............... 2.600,00 м 
45. Субићи - Станојевићи у Горњем Детлаку  
 ............................................................. 1.050,07 м 
46. Милаковићи - Колонија  .............. 2.500,00 м 
47. Колонија - Малетићи ..................  2.700,00 м 
48. Табла - Сиљевина  ........................ 1.700,00 м 
49. Дебела обала - гробље Бишња - раскршће 

Симикићи  ................................................... 2.572,00 м 
50. Малица, школа - Веселиновићи 1.500,00 м 
51. Ветмићи - Микеревићи - Бјелошевићи  .......  
 ............................................................. 4.730,09 м 
52. Л.П. за Осињу - засеок Марићи - Кобинац 

- Микеревићи  ............................................. 3.500,00 м 
53. Томаси - Тешића баре  ................. 3.000,00 м 
54. Шерег - Велика Сочаница, центар  ..............  
 ............................................................. 3.123,28 м 
55. Ђалићи - гајеви 1.795,60 м 5 6. Доња 

Бишња - манастир  ........................................ 95 8,00 м 
57. Липе - Аничићи  ........................... 1.825,39 м 
58. Јошик - Новићи ............................ 1.640,60 м 
59. МП Дервента Прњавор - Агићки млинови  
 ................................................................ 501,00 м 
60. Носовићи - гробље  ...................... 1.700,00 м 

61. Агићи, гробље - Маркуљевићи  ..... 520,00 м 
62. МП - засеок Николићи  ............... 2.200,00 м 
63. Мишковци, школа - гробље  .......... 971,18 м 
64. Мишковци, школа - Јевтићи - Милићи ........  
 ............................................................. 2.652,09 м 
65. Трстенци - пут Грабици  ............. 1.923,32 м 
66. МП - 14. Србац - Милинковићи  2.000,00 м 
67. МП М-14 Црна ријека  ................ 2.126,75 м 
68. Каменовац - Милинковићи - МП  ................ 
 ............................................................. 1.076,64 м 
69. МП - Дервента - Србац - Кладари  ............... 
 ............................................................. 3.000,00 м 
70. Пјеваловац - Лугоњићи  .............. 1.200,00 м 
71. Пјеваловац школа - Татомири  ... 1.300,00 м 
72. МП-14-Србац-Пранићи  ................. 600,00 м 
73. МП-14-Србац-Седлићи  ................. 900,00 м 
74. МП - 14 - Србац - Опачци  .......... 1.000,00 м 
75. Бишња, манастир - Томинчићи - ЛП  .......... 
 ............................................................. 1.600,00 м 
76. МП - 14 - Србац - Матковићи  .... 1.000,00 м 
77. МП-14-Србац-Пејићи  .................... 900,00 м 
78. МП-14-Србац-Перићи  ................... 800,00 м 
79. МП - 14 - Србац - Кораће  ........... 2.300,00 м 
80. МП - 14 - Србац - Стјепановићи  2.150,00 м 
81. МП - 14 - Србац - Блажевићи  ....... 850,00 м 
82. МП - 14 - Србац - Јуларићи  ........ 1.200,00 м 
83. МП - 14 - Србац - Бишкићи  ....... 1.000,00 м 
84. МП - 14 - Србац - Јерковићи  ...... 1.200,00 м 
85. МП - 14 - Србац - Ђаковићи  ......... 800,00 м 
86. Цвјетковићи - Лазићи  .................... 963,94 м 
87. Босански Лужани - Аџијин поток  ............... 
 ............................................................. 3.871,14 м 
88. Шипачко гробље - Жеравац  ....... 1.950,00 м 
89. Жеравац - Томасов сокак  ........... 1.900,00 м 
90. Жеравац - Жеравачки поток  ...... 4.400,00 м 
91. Жеравац - преко пољане - Доњи Вишњик  
 ............................................................. 2.000,00 м 
92. Блатанчићи - Марићи - Мала Кулина  ......... 
 ............................................................. 2.150,00 м 
93. Луца-Топуз-Липа  ........................ 7.000,00 м 
94. Цер - Градина - Туњестала - Комарица .......  
 ............................................................. 5.000,00 м 
95. Бекићи - школа Градина - Асфалтна база  
 ............................................................. 2.500,00 м 
96. Ловрићи - Луцићи - Чичци  ......... 3.000,00 м 
97. Ковачевци - Бунар  ...................... 2.550,00 м 
98. Божинци - мљекара - Колоније - Трњани  
 ............................................................. 4.000,00 м 
99. Рабић Тетима-Самарџићи-Врхови - стари 

пут-пут за Осињу  ....................................... 6.000,00 м 
100. Бишња школа - Буразери - стара пруга ......  
 ............................................................. 2.500,00 м 
101. Стари пут Арамбашићи - Липе - стари 

пут  ............................................................... 5.000,00 м 
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102. Бунар пут Матковићи - Принципи ............   
 ............................................................. 5.100,00 м 
103. РП - Товиловићи - Краиновићи - Јазвићи  
 ............................................................. 3.600,00 м 
104. Живинице Церови-Гор.Зеленике-Доње 

Живинице-ул. 1 .маја  ................................. 4.500,00 м 
105. Заобилазница - Костур (Живинице) 

горњи крај (Зеленике)  ................................ 3.500,00 м 
106. Раскршће (Шести км) - горњи Шушњари  
 ............................................................. 2.500,00 м 
107. Станићи - Бошњаци - Брезици (школа)  ....  
 ............................................................. 2.500,00 м 
108. Стари пут - Дажнице "Геокоп" Градина 

маг.пут за Добој  ......................................... 1.500,00 м 
109. РП Подновље - Виноградине - Доњи 

Шушњари  ................................................... 2.000,00 м 
110. РП Подновље - Ђекићи - Бубале - Доњи 

Шушњари  ................................................... 1.500,00 м 
111. Пољари - Буковац  ...................... 1.800,00 м 
112. Мишинци - Рашићи - Ћосићи (Шумари - 

Градина)  ...................................................... 1.500,00 м 
113. Мишинци - (гробље) Перићи 2.850,00 м 
114. МП - Станићи - Главаши - старо гробље 

Модран-Копљари .......................................  2.100,00 м 
115. Станићи - Јуричићи (Вељаши)  . 1.300,00 м 
116. Станићи - Таван  ......................... 1.500,00 м 
117. Брезици (Перковић) - Сушићи - Слишко  
 ............................................................. 3.200,00 м 
118. Споменик - Мајсторовићи - МП  ...............  
 ............................................................. 3.100,00 м 
119. Луцићи - Грубишићи - Брезици  ................  
 ............................................................. 1.500,00 м 
120. Чарапушића брдо - гробље - Чичци - 

Врдољаци  ................................................... 1.200,00 м 
121. Ланиште (Г.Лупљаница) - Гељо - Брк-

ичићи  .............................................................. 900,00 м 
122. Koca Рашића - Јурићи - Бркичићи - пруга 

- Рашићи - ЛП  ............................................. 2.800,00 м 
123. Бишња (капела) - Ћебо - Љубас  ................  
 ............................................................. 1.300,00 м 
124. Тетима - Љубичићи - Мујановци  ..............  
 ............................................................. 3.700,00 м 
125. ЛП (Мишинци - Јелавићи)  ........ 1.100,00 м 
126. Мишинци - Мандири - Прањићи  ..............  
 ............................................................. 1.600,00 м 
127. Мала Сочаница, школа - Нујићи ................   
 ............................................................. 1.500,00 м 
128. Мишинци (Ловрић) - Речани  ....... 700,00 м 
129. Ловрићи - Иванковићи  ................. 700,00 м 
130. Мала Сочаница (школа) - Никићи - 

Зорине  ......................................................... 3.500,00 м 
131. Школа - Чичци - Илова  ............. 3.300,00 м 
132. ЛП - Ћорлуке - Милоши - Толићи  ............  
 ............................................................. 2.300,00 м 

133. МП (Горње Живинице) - Церик  ................ 
 ............................................................. 1.500,00 м 
134. МП (провалија) - Горње Живинице - 

Марас - Дуспара  ........................................... 900,00 м 
135. ЛП (Зеленике) - Мрвељи  ............. 900,00 м 
136. ЛП (Јелеч) - Јукићи  ...................... 500,00 м 
137. ЛП (Поље) - Доњи Шушњари .  2.300,00 м 
138. МП (Горње Живинице) - Пачкићи  ............ 
 ............................................................. 1.100,00 м 
139. ЛП (Акмаџе) - Шитуми (Горњи Шу-

шњари)  ....................................................... 1.800,00 м 
140. Нујићи - Врхови гробље  ........... 3.900,00 м 
141. Доња Бишња, манастир - Горња Бишња 

(Криж)  ........................................................ 1.500,00 м 
142. Ковачевци школа - Буковац - Јазбићи  ...... 
 ............................................................. 3.100,00 м 
и остале некатегорисани путеви: сеоски, 

пољски, шумски путеви, путеви на насипима за 
одбрану од поплава, путеви у приватном власни-
штву и слично, који нису наведени у овој одлуци. 

 
е) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ 
1. Краља Петра I   ...................................... 666 м 
2. Трг православља   ................................... 318м 
3. Трг ослобођења   .................................... 464 м 
4. Цара Лазара   .......................................... 193 м 
5. Николе Тесле   ........................................ 221 м 
6. Славка Симића   ....................................... 73 м 
7. Триве Вујића   ........................................ 227 м 
8. Вељка Миланковића   ............................. 137м 
9. Јована Дучића   ....................................... 210м 
10. Чика Јове Змаја   .................................. 180 м 
11. Младена Стојановића   ........................ 571 м 
12. Његошева   ............................................ 620 м 
13. Дервентских ослободилаца   ............... 875 м 
14. Марије Бурсаћ   .................................... 385 м 
15. Милована Бјелошевића-Белог   .......... 343 м 
16. Шантићева  ...........................................  250м 
17. 1. Maja   .............................................. 2.110 м 
18. Славка Родића   .................................... 107 м 
19. Равногорска   ................................... 178,20 м 
20. Стевана Немање   .............................. 1.010 м 
21. Браће Југовића   ................................... 180 м 
22. Омладинска   ........................................ 805 м 
23. Дубичка   .............................................. 425 м 
24. Српске војске   .................................. 1.700 м 
25. Светог Саве   ........................................ 503 м 
26. Boje Кецмана   ................................. 131,30 м 
27. Симе Шолаје   ................................. 176,50 м 
28. Раде Кондића   ................................. 135,60 м 
29. 5. Козарачке бригаде   ......................... 363 м 
30. Занатска   .............................................. 291 м 
31. 9.маја .......................................................   561 
32. Одред Војводе Мишића   .................... 700 м 
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33. Јеврејска   .............................................. 147 м 
34. Мајора Милана Тепића   ...................... 182 м 
35. Вука Караџића   .................................... 404 м 
36. Хајдук Вељка   ...................................... 140 м 
37. 19. априла   ............................................ 340 м 
36. Ђенерала Драже  ..................................  910м 
39. Патријарха Дожића   ............................ 600 м 
40. Радничка   ........................................... 1.074 м 
41. Карађорђева  ........................................  800 м 
42. Војводе Путника   ............................ 306,30 м 
43.Солунска   .............................................. 400 м 
44. Љубе Радића Геџе  ..............................  145 м 
45. Владе Шупута    .................................... 176 м 
46. Десанке Максимовић    ........................ 200 м 
47. Церска  ............................................  166,10 м 
48. Крфска  .................................................  260 м 
49. Колубарска   .......................................... 240 м 
50. Студеничка   ......................................... 650 м 
51. Владике Н. Велимировића   ................ 308 м 
52. 8. марта   ........................................... 288,80 м 
53. Осињске бригаде   ................................ 800 м 
54. Трн   .................................................. 111,20 м 
55. Милоша Обилића   .......................... 291,60 м 
56. Јанковић Стојана   ................................... 95м 
57. Новака Пиваша   ................................... 120 м 
58.Поточани   ........................................... 1.500 м 
59. Милоша Вујаковића   ........................... 350 м 
60. Јасиковача   ........................................... 800 м 
61. Петра Кочића   ...................................... 410 м 
62. Петра Мећаве   ....................................... 550м 
63. Косовских јунака   ................................ 520 м 
64. Вуковарска   .......................................... 850 м 
65. Гаврила Принципа   ............................. 601 м 
66. Поп Јовичина   ...................................... 160 м 
67. Милунке Савић   ..................................... 80 м 
68. Озренска   ...................................... 2.480,16 м 
69. Опленичка   ...................................... 168,40 м 
70. 53. дивизије   .................................... 235,30 м 
71. Војводе Петра Бојовића   ..................... 557 м 
72. Богдана Жерајића   ............................... 507 м 
73. Таковска   .............................................. 200 м 
74. Цара Душана   .................................... 3.150 м 
75. Марка Краљевића    ..........................  2.117 м 
76. Мотајичка   ............................................ 120 м 
77. Жељезничка     ...................................... 520 м 
78. Книнска  ............................................  3.600 м 
79. Иве Андрића   ....................................... 220 м 
80. Стевана Синђелића  .........................  1.900 м 
81. Укринска   ............................................. 250 м 
82. Спортска   ......................................... 173,30 м 
83. Танаска Рајића   .................................... 188 м 
84. Рибарска     ....................................... 122,12 м 
85. Меше Селимовића   .............................. 220 м 
86. Милоша Црњанског  ...........................  260 м 

87. Прњаворска   ........................................ 240 м 
88. Николе Пашића  .............................  436,80 м 
89. Војводе Степе Степановића   .............. 480 м 
90. Косовке дјевојке     ........................... 1.122 м 
91. Филипа Вишњића    ........................... 1.394м 
92. Бранка  Ћопића  ...............................  1.300 м 
93. Bace Пелагића     ..............................  1.754 м 
94. Видовданска     ....................................  669 м 
95. Доситеја Обрадовића  .........................  874 м 
96. Мајке Јевросиме   ................................. 260 м 
97. 16. Крајишке   ............................... 1.296,30 м 
98. Ђуре Јакшића   ..................................... 112 м 
99. Бранка Радичевића  ........................ 672,07 м 
100. Бранислава Нушића   ......................... 470 м 
 
III - УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА 
 

Члан 7. 
 

Управљање, грађење, одржавање и заштиту 
мреже локалних, некатегорисаних путева и улица у 
насељу врши општински орган управе надлежан за 
комуналне послове. 

 
Члан 8. 

 
Општински орган управе надлежан за кому-

налне послове: 
1. издаје сагласност за прикључење прилазног 

пута на локални пут, 
2. издаје сагласност за постављање натписа 

поред локалних путева и улица у насељу, 
3. води евиденцију о техничким подацима и 

стању локалних путева, 
4. издаје сагласност за постављање инстала-

ција у локални пут и у заштитни појас пута, 
5. издаје дозволу за ванредни превоз, 
6. издаје сагласност за постављање објеката у 

заштитни појас локалног пута. 
Против управних аката из претходног става 

може се поднијети жалба Начелнику општине. 
 
IV - ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
 

Члан 9. 
 

Послови одржавања локалних путева и обје-
ката на њима су: 

1. планирање одржавања и мјере заштите 
путева, објеката и саобраћаја на њима; 

2. редовно, ванредно и зимско одржавање 
путева и објеката; 

3. уступање радова редовног, ванредног и 
зимског одржавања путева и објеката; 
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4. планирање, стручни надзор и контрола 
извођења радова одржавања путева и објеката; 

5. одлучивање о коришћењу путног земљишта 
и обављању пратећих дјелатности на путевима; 

6. осигурање уклањања оштећених и напуште-
них возила и других ствари са пута; 

7. обавјештавање јавности о стању проходно-
сти путева, ванредним догађајима и метеоролош-
ким условима значајним за одвијање саобраћаја; 

8. вођење евиденције о путевима; 
9. остали послови који омогућавају неометан 

и безбиједан саобраћај на путевима. 
 

Члан 10. 
 

Основни технички услови за редовно и ва-
нредно одржавање путева и објеката, обављање 
сталног надзора над стањем јавних путева и обје-
ката, начин и услови обављања опходарске службе, 
као и услови које мора испуњавати извођач који се 
бави одржавањем и заштитом путева и објеката 
утврђени су Правилником о одржавању јавних 
путева и објеката. 

Одржавање некатегорисаних путева врши се у 
складу са расположивим финансијским средствима 
предвиђеним средњорочним програмом и годиш-
њим планом одржавања, заштите, реконструкције и 
изградње локалних путева и улица у насељу који 
усваја Скупштина општине. 

 

Члан 11. 
 

Радови на одржавању локалног пута пo пра-
вилу се изводе тако да се не обуставља саобраћај 
на путу. 

Изузетно, ако се радови на одржавању лока-
лног пута не могу извести без обуставе саобраћаја 
на путу, општински орган управе надлежан за 
комуналне послове, пo претходно прибављеном 
мишљењу надлежног органа Министарства унутра-
шњих послова донијеће рјешење о обустави сао-
браћаја у којем ће утврдити којим ће се другим 
путем одвијати саобраћај и под којим условима. 

У случају обуставе саобраћаја општински 
орган управе надлежан за комуналне послове, као 
орган који управља путевима дужан je да о томе 
најмање у року од 48 сати прије почетка обуставе 
саобраћаја обавијести кориснике путева, путем 
средстава јавног информисања. 

 

V - ЗАШТИТА ПУТЕВА 
 

Члан 12. 
 

Под заштитом путева у смислу ове одлуке 
подразумијева се нарочито: 

1. заштита од оштећења трупа пута, 
2. заштита путних, грађевинских објеката и 

опреме пута, 
3. заштита саобраћајне сигнализације, 
4. контрола тежине, осовинског оптерећења и 

димензија возила и терета приликом обављања 
ванредног превоза, 

5. спречавање бесправне изградње у трупу и 
заштитном појасу пута, 

6. обавјештавање корисника путева о стању и 
проходности путева, 

7. обавјештавање корисника јавних пзпгева о 
стању и проходности. 

 
Члан 13. 

 
Возила са гусјеницама, као и друга возила 

која могу оштетити коловоз могу саобраћати на 
локалним и некатегорисаним путевима и улицама у 
насељу са асфалтним и бетонским коловозима 
само ако су опремљени са одговарајућим зашти-
тним облогама на гусјеницама. 

 
Члан 14. 

 
Ha локалним и некатегорисаним путевима и 

улицама у насељу се могу стицати права служно-
сти за постављање канализације, водовода, гасо-
вода, електричних, телефонских и телеграфских 
водова и сличних инсталација, с тим да коришћење 
не омета саобраћај на путу и не угрожава стаби-
лност пута, безбиједност и режим саобраћаја на 
путу. 

Сагласност за постављање инсталација из 
претходног става у пут и у заштитни појас пута из-
даје општински орган управе надлежан за 
комуналне послове. 

 

Члан 15. 
 

За употребу и коришћење локалних путева и 
улица у насељу, прописују се накнаде: 

1. за ванредни превоз, 
2. за постављање натписа у заштитном појасу 

пута, 
3. за коришћење земљишта које припада 

појасу локалних путева, 
4. за прикључење прилазног пута на локални 

пут. 
 

1. ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ 
 

Члан 16. 
 

Ванредном употребом пута у смислу ове 
одлуке сматра се ванредни превоз возилима која 
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прекорачују дозвољену масу, осовинско оптереће-
ње или димензије. 

Возило може вршити ванредни превоз само на 
основу рјешења о дозволи ванредног превоза. 

 
Члан 17. 

 
Рјешење о дозволи ванредног превоза издаје 

општински орган управе надлежан за комуналне 
послове. 

Рјешењем из претходног става одређују се на-
чин и услови ванредног превоза за сваки наредни 
превоз. 

Изузетно од претходног става рјешење о 
дозволи ванредног превоза може се издати и за 
превоз терета који се врши континуирано, a нај-
дуже за годину дана. 

 
Члан 18. 

 
Возило које врши ванредни превоз без дозво-

ле надлежног органа може искључити из саобра-
ћаја: 

- инспектор за путеве, и 
- овлашћени радник Министарства унутраш-

њих послова. 
 

Члан 19. 
 

Власник искљученог возила, односно возач, 
стара се о свом возилу и сноси посљедице искљу-
чења из саобраћаја. 

 
Члан 20. 

 
Накнаде за ванредне превозе обрачунава и 

наплаћује општински орган управе надлежан за 
комуналне послове приликом издавања рјешења 
којим се дозвољава ванредни превоз (дозвола за 
ванредни превоз), a плаћа их превозник у корист 
општине унапријед. 

Висина накнаде за ванредне превозе обрачу-
нава се на основу Уредбе о регулисању висине 
накнаде за ванредне превозе на путевима Репу-
блике Српске. 

Против рјешења из претходног става може се 
изјавити жалба Начелнику општине. 

 
Члан 21. 

 
Накнаде евентуалне штете на путевима и 

путним објектима настале у вези са ванредним 
превозом, те трошкове предузимања посебних 

мјера, дужан je платити превозник, на основу 
стварних трошкова и испостављених рачуна. 

 
Члан 22. 

 
Предузећа и самостални предузетници, који 

пo уговору одржавају путеве и улице, ослобађају се 
плаћања накнада за ванредне превозе у случа-
јевима када својим возилима, искључиво за потре-
бе одржавања путева, врше превоз сопствених или 
узетих у закуп грађевинских и других машина, 
опреме и материјала. 

 
2. ПОСТАВЉАЊЕ НАТПИСА У ЗАШТИ-

ТНОМ ПОЈАСУ ПУТА 
 

Члан 23. 
 

Рекламни папои, рекламне заставе, заставе са 
натписом и други натписи (у даљем тексту: 
натписи) којима се рекламирају пословни објекти, 
производи, услуге и слично могу се постављати 
поред локалних путева и улица у насељу на 
прегледном дијелу пута или улице са десне стране 
коловоза у правцу вожње на одстојању од најмање 
3 м од спољне ивице коловоза до лијеве спољне 
ивице плоче натписа. 

 
Члан 24. 

 
Натписи не смију заклањати саобраћајни знак, 

односно умањивати видљивост саобраћајног знака 
нити својим изгледом, бојом, обликом и текстом 
бити слични неком саобраћајном знаку, нити 
скретати пажњу учесника у саобраћају тако да 
доводе у опасност безбиједност саобраћаја. 

 
Члан 25. 

 
Натписи се постављају на слободно стојећим 

носачима. Висина доње ивице плоче натписа из-
носи најмање 2 м, рачунајући од површине 
коловоза. 

 
Натписи се могу постављати и на путним 

објектима. 
 

Члан 26. 
 

Материјали од којег су израђени натписи не 
смију рефлектовати свјетлост нити у натписима 
смије преовладати црвена боја. Текст натписа мора 
бити кратак. 
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Члан 27. 
 

Натписи се постављају на основу одобрења 
општинског органа управе надлежног за комуналне 
послове. 

Уз захтјев за издавање одобрења за поста-
вљање натписа подноси се техничка документација 
која садржи нацрт натписа, спецификацију мате-
ријала, приказ натписа у природној боји и нацрт 
рјешења натписа, те доказ о ријешеним имовинско-
правним односима на земљишту или објектима у 
оквиру зоне у којој се поставља натпис. 

 
Члан 28. 

 
Одобрење за постављање натписа у зашти-

тном појасу локалног пута или улице у насељу 
издаје се за календарску годину, без обзира на 
вријеме коришћења у току године. 

Висина накнаде утврђује се посебном 
одлуком. 

 
Члан 29. 

 
Власник, односно корисник натписа дужан je 

о свом трошку одржавати натпис у уредном стању. 
У случају непридржавања одредбе из претхо-

дног става Комунална полиција je дужна наредити 
власнику, односно кориснику натписа његово 
уклањање. 

 
3. КОРИШЋЕЊЕ ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА 

И ЗЕМЉИШТА У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ 
ПУТА 

 
Члан 30. 

 
У путном појасу не могу се градити објекти 

као што су стамбене, пословне, помоћне и сличне 
зграде, бунари, резервоари, септичке јаме и слично, 
осим објеката који служе саобраћају. 

 
Члан 31. 

 
У заштитном појасу пута не могу се градити 

зграде, постављати постројења и уређаји и градити 
други објекти на одређеној удаљености од тих 
путева и то: 

 
- ширина заштитног појаса у коме не могу да 

се отварају рудници, каменоломи и граде кречане и 
циглане, подижу индустријске зграде, постројења и 
депоније отпада и смећа као и слични објекти 
износи 20 метара од локалног пута, 

- ширина заштитног појаса у коме не могу да 
се подижу далеководи и стубне трафостанице 
износи код укрштања далековода са локалним 
путем најмање висину стуба далековода, односно 
стубне трафостанице, a код паралелног вођења 
најмање 10 метара од локалног пута, 

- ширина заштитног појаса у коме не могу да 
се постављају индустријски колосијеци и подижу 
непокретна културна добра износи 10 метара од 
локалног пута, 

- ширина заштитног појаса у коме не могу да 
се граде стамбене, пословне, помоћне и сличне 
зграде, копају бунари, резервоари, септичке јаме и 
слично износи 5 метара од локалног пута. 

Растојања одређена у претходном ставу ра-
чунају се од спољне ивице путног појаса, a 
примјењују се и у насељеном мјесту осим када je 
регулационим планом, урбанистичким пројектом, 
или планом парцелације другачије одређено. 

 
Члан 32. 

 
Правна и физичка лица која користе земљи-

ште које припада појасу локалних путева обавезни 
су плаћати накнаду за коришћење тог земљишта. 

Накнада за коришћење земљишта које припа-
да локалним путевима, обрачунава се пo квадра-
тном метру земљишта и плаћа се једнократно за 
текућу годину прије издавања рјешења, a за сваку 
наредну годину до 30. јуна те године. 

 
Члан 33. 

 
Накнада пo квадратном метру земљишта, 

зависно од сврхе за коју се користи, износи: 
- прилаз бензинској пумпи   ........... 2,00 КМ/м2, 
- прилаз паркиралишту    ............... 1,00 КМ/м2, 
- прилаз ауто сервису    .................. 2,00 КМ/м2, 
- прилаз угоститељском и трговачком објекту   
 .......................................................... 2,00 КМ/м2, 
- прилаз објектима за остале пословне сврхе   
 .......................................................... 2,00 КМ/м2. 
 
Висина и начин плаћања накнаде за привре-

мено коришћење земљишта које припада појасу 
локалних путева утврђује се рјешењем о закупу - 
коришћења земљишта, којег доноси општински 
орган управе надлежан за комуналне послове. 

 
Члан 34. 

 
Ограде и засади поред пута подижу се тако да 

не ометају прегледност пута и не угрожавају 
безбиједност саобраћаја. 
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Ширина заштитног појаса поред локалних и 
некатегорисаних путева у коме не могу да се 
подижу ограде од чврстог материјала, живе ограде 
и засади износи 3,0 м, рачунајући од спољне ивице 
путног појаса. 

Жива ограда се сасијеца у висини од 90 цм. 
Висока стабла и растиње који нису на 

прописаној удаљености од спољне ивице путног 
појаса морају се уклонити, a остали поткресати у 
висини од 5 м. 

 
Члан 35. 

 
Власници или корисници парцела које се 

граниче са локалним и некатегорисаним путевима 
дужни су да уредно одржавају заштитни појас пу-
та, да сијеку растиње, да косе траву, чисте одводне 
канале, одржавају пропусте на прикључењима на 
локалне и некатегорисане путеве. 

Власници или корисници објеката и земљи-
шта, поред локалних и некатегорисаних путева са 
израженим већим интензитетом саобраћаја, гдје се 
држи, задржава или напаса стока, дужни су по-
ставити заштитну ограду поред пута. 

 
4. ПРИКЉУЧЕЊЕ ПРИЛАЗНОГ ПУТА 

HA ЛОКАЛНИ ПУТ 
 

Члан 36. 
 

Накнаде за давање сагласности за локацију, 
изградњу или доградњу објеката и прикључак на 
локалне путеве обрачунавају се у складу са 
Уредбом о регулисању висине накнаде за локацију 
и изградњу објеката у заштитном појасу пута који 
се прикључује на јавни пут, умањено за 60% у 
односу на накнаде из члана 3. Уредбе. 

Накнада за некатегорисане путеве умањује се 
за 50% у односу на утврђену висину накнаде за 
локалне путеве. 

Висину накнаде и начин плаћања утврђује 
својим рјешењем општински орган управе надле-
жан за комуналне послове, приликом издавања 
сагласности за локацију, изградњу или доградњу 
објеката и прикључак на локалне путеве. 

Ради заштите локалног пута и путних објеката 
може се забранити коришћење постојећих прикљу-
чака под условом да постоји могућност коришћења 
другог прикључка. 

 
Члан 37. 

 
Aко се пут налази у таквом стању да се на 

њему не може вршити саобраћај или би саобраћај 

појединих врста возила наносио штету путу и 
путним објектима или ако се радови на реконстру-
кцији и одржавању пута не могу извести без 
обустављања саобраћаја, или ако други разлози 
безбједости саобраћаја то захтијевају, забраниће се 
саоабраћај на цијелом путу или појединим ње-
говим дијеловима. 

Забрану из претходног става проводи општи-
нски орган управе надлежан за комуналне послове. 

Општа забрана саобраћаја на локалном путу 
може бити само привремена, a забрана саобраћаја 
за поједине врсте возила може бити привремена 
или стална. 

Забрана саобраћаја мора се благовремено 
објавити путем средстава јавног информисања и 
означити одговарајућим саобраћајним знацима на 
путу, с тим да се предузму друге потребне мјере 
обезбјеђења. 

 
VI - ФИНАНСИРАЊЕ ПУТЕВА 
 

Члан 38. 
 

Средства за финансирање путева обезбјеђују 
će путем: 

 
1. буџета Републике и општине, 
2. прихода остварених од пратећих дјела-

тности, 
3. кредитних средстава, 
4. концесија, 
5. домаћих и страних улагања, 
6. донаторства, 
7. осталих прихода остварених посебним 

прописом. 
 
 
VII - НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ 

ОДЛУКЕ 
 

Члан 39. 
 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 
које се односе на одржавање, заштиту, изградњу и 
реконструкцију локалних и некатегорисаних пу-
тева као и улица у насељу врши општински орган 
управе надлежан за комуналне послове. 

 
Члан 40. 

 
Инспекцијски надзор над спровођењем ове 

одлуке врши Општински инспектор за друмски 
саобраћај и Комунална полиција у складу са 
законом. 
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VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 
 
Новчаном казном од 600,00 до 3.000,00 KM 

казниће се за прекршај правно лице ако:  
1. саобраћа на локалним и некатегорисаним 

путевима и улицама у насељу са асфалтним и 
бетонским коловозима возилима без пумпаних 
гума или возилима са гусјеницама без прописаних 
облога (члан 13.); 

2. поставља инсталације у пут и заштитни 
појас пута, супротно одредбама члана 14; 

3. поставља натписе поред пута противно 
прописаним условима о постављању (члан 23, 24 и 
25. став 1. и 26); 

4. поставља натписе поред пута без одобрења 
надлежног органа (члан 27. став 1.); 

5. у путном појасу гради објекте, осим обје-
ката који служе саобраћају (члан 30.); 

6. у заштитном појасу локалног и некате-
горисаног пута гради објекте, подиже засаде и 
изводи пољопривредне и друге радове, супротно 
одредбама члана 31.; 

7. не плаћа накнаду за коришћење земљишта 
које припада локалним путевима (члан 32. став 1.); 

8. у заштитном појасу локалног и некатегори-
саног пута поставља ограде и засаде, супротно 
одредбама члана 34. став 1. и 2.; 

9. не одржава живу ограду и висока стабла, у 
складу са одредбама члана 34. став 3. и 4.; 

10. поступа супротно одредбама члана 35. 
За прекршај из претходног става овог члана 

казниће се одговорно лице у правном лицу новч-
аном казном у износу од 300,00 до 1.000,00 KM, a 
физичко лице новчаном казном од 50,00 до 200,00 
KM. 

За прекршај из става 1. овог члана који почи-
ни појединац обављајући самосталну пословну 
дјелатност казниће се новчаном казном од 200,00 
до 1.000,00 KM. 

 

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о локалним и некатегорисаним пу-
тевима ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 13/07). 

 

Члан 43. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине Де-
рвента". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-32/11 
Датум: 28.фебруара 2011. године 

  
Предсједник СО-е 
Илија Зирдум, с.р. 

_________________________________ 
 
28. 
 
Ha основу члана 27. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 112/06) и члана 37. Ста-
тута општине Дервента ("Службени гласник опш-
тине Дервента", број; 6/05, 4/08 и 6/08), Скупштина 
општине Дервента на 25. сједници од 28. фебруара 
2011. године, донијела je 

 
ОДЛУКУ 

о просјечној коначној грађевинској цијени м2 
корисне стамбене површиие у 2010. години на 

подручју општине Дервента 
 

Члан 1. 
 

Просјечна коначна грађевинска цијена м2 
корисне стамбене површине у 2010. години на 
подручју општине Дервента, утврђује се у износу 
од 800,00 KM. 

 
Члан 2. 

 
Просјечна коначна грађевинска цијена из 

претходног члана валоризоваће се пo потреби у 
току 2011. године, на основу индекса раста цијена 
грађевинских радова у високоградњи и нискогра-
дњи пo сумарној методологији и подацима које 
објављује Завод за статистику. 

 
Члан 3. 

 
Просјечна коначна грађевинска цијена из 

претходних чланова служиће као основицау 2011. 
години, за израчунавање висине једнократне ренте. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Де-
рвента", a примјењиваће се у 2011. години, одно-
сно најкасније до 31.03.2012. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
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Број: 01-022-34/11 
Датум: 28.фебруара 2011. год. 

Предсједник СО-е 
Илија Зирдум, с.р. 

_________________________________ 
 
29. 
 
Ha основу члана 16. став 1. Закона о грађе-

винском земљишту Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 112/06), члана 
16. Одлуке о грађевинском земљишту - Пречи-
шћени текст ("Службени гласник општине Дерве-
нта", број: 12/09) и члана 37. Статута општине 
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 6/05, 4/08 и 6/08), Скупштина општине Де-
рвента на 25. сједници од 28. фебруара 2011. 
године, донијела je 

 
ОДЛУКУ 

о продаји неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини непосредном 
погодбом ради комплетирања грађевинске 

парцеле 
 

Члан 1. 
 

Продаје се непосредном погодбом неизграђе-
но градско грађевинско земљиште у државној 
својини означено као к.ч. 1508/2, двориште повр-
шине 49 м2, уписано у ПЛ 470/507 и ЗК уложак 
266, К.О. Дервента I, носиоца права располагања 
општина Дервента, пo цијени од 4.728,50 KM 
(словима: четирихиљадеседамстотинадвадесетосам 
и 50/100 конвертибилне марке), a ради комплетира-
ња грађевинске парцеле земљиште означено као 
к.ч. 1508/1 и к.ч. 1398/3, уписано у ПЛ 3409/3, уп-
исано у ПЛ 3409/3 и ЗК уложак 130, К.О. Дервента 
I, власника Богдановић (Станоја) Драган из 
Дервенте. 

 
Члан 2. 

 
По основу ове одлуке и прибављеног мишље-

ња правобраниоца Републике Српске, закључиће се 
уговор о куповини предметног земљишта, a који у 
име општине потписује Начелник општине. 

 
Члан 3. 

 
О провођењу ове одлуке стараће се Стручна 

служба Начелника општине и Одјељење за про-
сторно уређење. 

 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-35/11 
Датум: 28.фебруара 2011. год. 

Предсједник СО-е 
Илија Зирдум, с.р. 

_________________________________ 
 
30. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Ин-
формације о раду Правобранилаштва Републике 
Српске - Сједиште замјеника у Добоју за период 
01.01.- 31.12.2010. године у парничним предметима 
у којима се општина Дервента појављује као ту-
жена или тужилац, Скупштина општине Дервента 
на 25. сједници одржаној 28. фебруара 2011. 
године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја 

Информацију о раду Правобранилаштва Републике 
Српске - Сједиште замјеника у Добоју за период 
01.01.- 31.12.2010. године у парничним предметима 
у којима се општина Дервента појављује као 
тужена или тужилац. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-36/11 
Датум: 28.фебруара 2011. год. 

Предсједник СО-е 
Илија Зирдум, с.р. 

_________________________________ 
 
31. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Инфо-
рмације о стању безбједности на подручју општине 
Дервента за период 01.01.- 31.12.2010. године, 
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Скупштина општине Дервента на 25. сједници 
одржаној 28. фебруара 2011. године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-

формацију о стању безбједности на подручју 
општине Дервента за период 01.01. - 31.12.2010. 
године. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-37/11 
Датум: 28.фебруара 2011. год. 

Предсједник СО-е 
Илија Зирдум, с.р. 

_________________________________ 
 
32. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Ин-
формације о раду Полицијске станице за безбје-
дност саобраћаја Дервента за период 01.01.-
31.12.2010. године и о стању безбједности саобра-
ћаја на путевима на подручју општине Дервента у 
2010. години, Скупштина општине Дервента на 25. 
сједници одржаној 28. фебруара 2011. године, 
донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-

формацију о раду Полицијске станице за безбје-
дност саобраћаја Дервента за период 01.01.-
31.12.2010. године и о стању безбједности саобра-
ћаја на путевима на подручју општине Дервента у 
2010. години. 

 
2. Скупштина општине Дервента задужује 

Начелника општине и надлежно одјељење да што 
прије упуте писмо министру Министарства уну-
трашњих послова Републике Српске, којим ће се 
указати на потребу задржавања Полицијске ста-
нице за безбједност саобраћаја у Дервенти, као 
самосталне организационе цјелине, с обзиром на 
значај и потребу ове станице у општини Дервента. 

 
3. Овај закључак објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-38/11 
Датум: 28.фебруара 2011. год. 

Предсједник СО-е 
Илија Зирдум, с.р. 

_________________________________ 
 
33. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 6/05,4/08 и 6/08) a након доношења Одлуке о 
разврставању, управљању и заштити локалних и 
некатегорисаних путева и улица, Скупштина оп-
штине Дервента на 25. сједници одржаној 28. 
фебруара 2011. године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента задужује 

предлагача и обрађивача Одлуке о разврставању, 
управљању и заштити локалних и некатегорисаних 
путева и улица, да направи разврставање путева, из 
члана 6. Одлуке, и улица у двије или више групај 
другим актом, пo приоритетима одржавања, моде-
рнизације и друго. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-33/11 
Датум: 28.фебруара 2011. год. 

Предсједник СО-е 
Илија Зирдум, с.р. 

_________________________________ 
 
 
34. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Дерве-

нта ("Службени гласник општине Дервента",број: 
6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Информације 
о раду општинских инспектора у 2010. години, 
Скупштина општине Дервента на 25. сједници 
одржаној 28. фебруара 2011. године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-

формацију о раду општинских инспектора у 2010. 
години. 
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2. Овај закључак објавити у "Службеном 
гласнику општине Дервента". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-39/11 
Датум: 28.фебруара 2011. год. 

Предсједник СО-е 
Илија Зирдум, с.р. 

_________________________________ 
 
35. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Дерве-

нта ("Службени гласник општине Дервента",број: 
6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Информације 
о раду Комуналне полиције за 2010. годину, 
Скупштина општине Дервента на 25. сједници 
одржаној 28. фебруара 2011. године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-

формацију о раду Комуналне полиције за 2010. 
годину. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-40/11 
Датум: 28.фебруара 2011. год. 

Предсједник СО-е 
Илија Зирдум, с.р. 

_________________________________ 
 
36. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Дерве-

нта ("Службени гласник општине Дервента",број: 
6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Информације 
о упису ученика и стручној заступљености на-
ставног кадра у школској 2010/2011. години у 
основним школама, Скупштина општине Дервента 
на 25. сједници одржаној 28. фебруара 2011. го-
дине, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-

формацију о упису ученика и стручној засту-
пљености наставног кадра у школској 2010/2011. 
години у основним школама. 

2. Овај закључак објавити у "Службеном 
гласнику општине Дервента". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-41/11 
Датум: 28.фебруара 2011. год. 

Предсједник СО-е 
Илија Зирдум, с.р. 

_________________________________ 
 
37. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске" , број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 8. став 2. 
Посебног колективног уговора за запослене у 
области локалне самоуправе Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 
114/07), и члана 8. Појединачног колективног 
уговора за запослене у Општинској администра-
тивној служби Дервента ("Службени гласник оп-
штине Дервента", број 3/08), Начелник општине 
Дервента, донио 

 
ПРАВИЛНИК 

о измјени и допуни Правилника о обрачуну и 
исплати плата и других личних примања 

административних службеника и запослених без 
статуса службеника у органима 

Општине Дервента 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о обрачуну и исплати плата и 
других личних примања административних слу-
жбеника и запослених без статуса службеника у 
органима Општине Дервента ("Службени гласник 
општине Дервента", број 7/08 и 11/09), у члану 19. 
миј ења се став 3. кој и гласи: 

 
"Како би запослени остварили право на на-

кнаду превоза на посао и с посла, дужни су непо-
средном руководиоцу приложити доказ о висини 
трошкова превоза за мјесец јануар сваке кале-
ндарске године a у току године ако дође до про-
мјене цијене превоза. Непосредни руководилац 
подноси, сваки мјесец Одјељењу за финансије за-
хтјева за надокнаду трошкова превоза на посао и с 
посла, наводећи податке о стварном броју дана 
доласка на посао за сваког радника који остварује 
право на ову накнаду. Иза става 3. додају се ста-
вови 4.5.6. и 7. који гласе: Основаност ове накнаде 
и исплате утврђује се на бази: 
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- података из пријаве о мјесту пребивалишта 
коју издаје ЦЈБ Добој ПС Дервента 

- аутобуске карте или потврде о висини 
дневне карте коју издаје регистровани превозник 
на конкретним релацијама на којима путују 
запослени. 

Основ за обрачун накнаде за превоз je рела-
ција мјесто рада запосленог - најближа станица 
мјесту пребивалишта запосленог која je утврђена 
линијским међуградским или приградским прево-
зом. Исплата се врши за удаљеност преко 5 км. 

Списак корисника права на накнаду за превоз 
на посао и с посла je јаван. 

Достављање неистинитих података или неаж-
урирање података везаних за остваривање права на 
накнаду превоза на посао и с посла сматра се 
тежом повредом радних дужности и подлијеже 
дисциплинској и материјалној одговорности. 

Обрачун и исплата накнада трошкова превоза 
на посао и с посла запослених врши се мјесечно у 
текућем мјесецу за претходни мјесец на основу 
захтјева надлежног одјељења у висини од 80% од 
износа дневне карте или потврде о висини дневне 
карте (на нивоу повратне карте). 

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику опш-
тине Дервента" a примјењиваће се од 01.01.2011. 
године. 

 
Број: 02-131-125-2/08 
Датум: 07.03. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
38. 
 
Ha основу члана 62. Статута општине Де-

рвента ("Службени гласник општине Дервента", 
број 6/05, 4/08 и 6/08) и члана 9. Правилника о 
стипендирању редовних студената и надарених 
ученика средњих школа ("Службени гласник оп-
штине Дервента", број 13/09), Начелник општине 
Дервента je донио 

 
О Д Л У К У  

о висини мјесечног износа стипендија 
 

II 
 

Утврђује се мјесечни износ стипендија за 
школску 2040/2014 годину у висини од: 

- 100,00 KM за апсолвенте и студенте (било 
које године студија), 

- 70,00 KM за ученике средњих школа (било 
којег разреда). 

 
II 
 

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику 
општине Дервента". 

 
Образложење 

 
Основ за доношење ове одлуке je члан 9. 

Правилника о стипендирању редовних студената и 
надарених ученика средњих школа ("Службени 
гласник општине Дервента", број 13/09), којим je 
регулисано да мјесечни износ стипендије утврђује 
начелник општине посебним актом у различитим 
износима за ученике средњих школа и студенте, за 
сваку буцетску годину. 

 
Број: 02-40-186/11 
Датум: 17.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
39. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Срп-
ске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 62. Ста-
тута општине Дервента ("Службени гласник оп-
штине Дервента" број 6/05, 4/08 и 6/08), Начелник 
општине Дервента донио je 

 
ОДЛУКУ  

о прихватању Плана промоције ЛЕАП-а 
 

1. Прихвата се План промоције ЛЕАП-а који 
je израдила Радна група задужена за израду ЛЕ-
АПА-а. 

 
2. План промоције ЛЕАПА- вршиће се према 

распореду Плана медијских активности, који je 
саставни дио ове Одлуке. 

 
3. Задужује се Радна група за израду ЛЕАП-а 

и ЛЕАП координатор, да пo завршетку свих акти-
вности везаних за реализацију Плана промоције, 
доставе информацију Начелнику општине. 

 
4. Ову Одлуку објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента. 
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Број: 02-370-966/10 
Датум: 17.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
40. 
 
Ha основу члана 72.став 3. Закона о локалној 

самоурпави ("Службени гласник Републике Ср-
пске, број 101/04, 42/05 и 18/05) и члана 62. 
Статута општине Дервента ("Службени гласник 
општине Дервента" број 6/05, 4/08 и 6/08), На-
челник општине Дервента донио је 

 
ОДЛУКУ 

о прихватању Плана активности ЛЕАП-а 
 

1. Прихвата се План активности ЛЕАП-а који 
je израдила Радна група задужена за израду ЛЕАП-
а 

 
2. План активности ЛЕАП-а вршиће се према 

распореду Плану рада, који je саставни дио ове 
Одлуке. 

 
3. Задужује се Радна група за израду ЛЕАП-а 

и ЛЕАП координатор, да пo завршетку свих акти-
вности везаних за реализацију Плана активности, 
доставе информације Начелнику општине. 

 
4. Ову одлуку објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 

Број: 02-370-966-3/10 
Датум: 18.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
41. 
 
Ha основу члана 72.став 3. Закона о локалној 

самоурпави ("Службени гласник Републике Срп-
ске, број 101/04, 42/05 и 18/05) и члана 62. Статута 
општине Дервента ("Службени гласник општине 
Дервента" број 6/05, 4/08 и 6/08), Начелник опш-
тине Дервента донио је 
 

ОДЛУКУ 
о прихватању одлуке о формирању  

Радног савјетодавног тијела 
 

1. Прихвата се одлука о формирању Радног 
савјетодавног тијела ЛЕАП-а који je донијела 

Радна група задужена за израду ЛЕАП-а, број: 02-
370-966-1/10, датум: 09.02.2011. год. 

 
2. Активности и обавезе Радног савјетодавног 

тијела ЛЕАП-а вршиће се према одлуци о форми-
рању Радног савјетодавног тијела коју je формира-
ла Радна група, која je саставни дио ове Одлуке. 

 
3. Задужује се Радна група за израду ЛЕАП-а 

и ЛЕАП координатор, да пo завршетку свих акти-
вности везаних за дјелатност Радно савјетодавно 
тијело, доставе информације Начелнику општине. 

 
4. Ову одлуку објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 

Број: 02-370-966-4/10 
Датум: 03.03. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
Радна група ЛЕАП-а на састанку одржаном 

25.02.2011.године, донијела je 
 

ОДЛУКУ 
формирању Радног савјетодавног тијела за 

израду ЛЕАП документа 
 

1. У Радно савјетодавно тијело задужено за 
активно учешће кроз коментаре, сугестије, савјете 
и приједлоге у процесу израде ЛЕАП документа, 
именују се: 

 

- Далибор Јефтић 
- Чедомир Ћорић 
- Радојица Тодоровић 
- Ђорђо Николић 
- Љубомир Кузмановић 
- Филип Јерковић 
- Славко Топаловић  
- Паво Топић 
- Далибор Длакић 
- Недо Плавшић 
- Срђан Пашалић 
- Младен Пећић  
- Савко Пећић 
- Анђелка Тешић 
- Анђа Берић 
- Јованка Поповић 
- Стојан Давогић 
- Саша Богдан 
- Предраг Продић 
- Бранислав Видић 
- Слободан Јамеџија  
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- Здравко Гроздановић 
- Славко Томаш 
- Драго Продић 
- Ново Пјерановић 
- Боро Симић 
- Вања Поповић 
- Бјелић Мирко  
- Славен Кузмановић 
- Армин Јунузовић 
- Саво Вајић 
- Мирела Сухај 
- Момир Вукичевић 
- Зоран Ђекић 
- Ковиљка Вучковић 
- Владо Башић 
 
2. Задатак Радног савјетодавног тијела je да 

активно учествује у процесу израде Локалног еко-
лошког акционог плана кроз коментаре, сугестије, 
савјете и приједлоге на достављене радне мате-
ријеле од стране Радне групе за израду ЛЕАП 
документа. 

 
3. Одлука о Плану активности ступа на снагу 

даном давања сагласности начелника општине. 
  

Број: 02-370-966-1/10 
Датум: 25.02. 2011. год. 

ЛЕАП координатор 
Јефимија Шербић, с.р. 

_________________________________ 
 
42. 
  
Ha основу члана 46. и 51. Закона о заштити 

животне средине - Пречишћени текст ("Службени 
гласник Републике Српске", број 28/07, 41/08, и 
29/1), члана 72. став 3. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник Републике Српске", 
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 4 . Одлуке о 
приступању израде Локалног еколошког акционог 
плана за подручје општине Дервента ("Службени 
гласник општине Дервента", број 1/11), Начелник 
општине Дервента донио je 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Радне групе за израду  

ЛЕАП документа 
 

1. У Радну групу задужену за обезбјеђење 
потребних података о стању животне средине на 
подручју Општине Дервента , израду извјештаја о 
стању животне средине, припрему листе проблема 
и приоритета у области животне средине и израду 
Акционог плана, именују се: 

- Жунић Игор, замјеник Начелника ошптине 
Дервента, 

- Пајић Драган, начелник Одјељења за 
стамбено-комуналне послове, 

- Бећаревић Љубица, начелник Одељенл за 
просторно уређење, 

- Наградић Томо, начелник Одјељења за 
инспекцијске послове, 

- Новић Срђан, дипл. инг. саобраћаја, 
- Јевтић Горан, дипл. инг грађевинарства 
 
2. Задатак Радне групе je да изврши процјену 

стања животне средине на подручју Општине 
Дервента, припрема визију заједнице, припрема 
листу проблема, рангира проблеме и припрема 
листу приоритета, припрема и предлаже Акциони 
план за утврђене приоритете те учествује у 
припреми и презентацији ЛЕАП документа. 

 
3. Ово Рјешење објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 

Број: 02-370-966-1/10 
Датум: 09.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
43. 
  
Ha основу члана 46. и 51. Закона о заштити 

животне средине - Пречишћени текст ( "Службени 
гласник Републике Српске", број 28/07, 41/08, и 
29/1), члана 72. став 3. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник Републике Српске", 
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 3 . Одлуке о 
приступању израде Локалног еколошког акционог 
плана за подручје општине Дервента ("Службени 
гласник општине Дервента " , број 1/11), Начелник 
општине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању ЛЕАП координатора 
 

1. Шербић Јефимија, дипл. инг. архитектуре 
координатора за подручје Општине Дервента 
именује се за локалног ЛЕАП 

2. Задужења локалног ЛЕАП координатора 
обухватају следеће активности: 

- организацију, координацију и вођење свих 
састанака, 

- прикупљање и систематизовање података, 
извјештаја, студија и других докумената и извора 
информација, 
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- руковођење процесом израде ЛЕАП-а у 
односу на поштовање договорених рокова и оба-
веза преузетих од стране различитих учесника у 
изради ЛЕАП-а, 

- помоћ при изради нацрта описа проблема, 
руковођења процесом процјене стања животне 
средине, израде визије заједнице и другах радних 
докумената, 

- логистика, техничка и друга подршка ра-
дним тијелима, 

- дефинисање и надзор над провођењем свих 
активности у циљу подршке ЛЕАП-а, 

- представљање Нацрта ЛЕАП-а у јавности. 
 
3. Ово Рјешење објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента. 
 

Број: 02-370-966-2/10 
Датум: 09.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
44. 
  
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 5. Упутства о примјени Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник БиХ"; број 
3/05 и 24/09), члана 20. Правилника о јавним на-
бавкама ("Службени гласник општине Дервента" 
број 12/09) и члана 62. Статута општине Дервента 
("Службени гласник општине Дервента", број 6/05, 
4/08 и 6/08) Начелник општине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комискју за набавке именују се: 
- Павковић Зорка, предсједник  
- Јовичић Ана, члан  
- Јевтић Горан, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Шпирић Нада. 
 

3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 
je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за Ревизију регулационог плана 
"Центар исток - центар запад" - Блок исток, дана 
28. 02. 2011. године са почетком у 12 часова, 

- отвори пристигле понуде,  
- изврши анализу понуда и након окончања 

поступка достави Начелнику општине, препоруку 

о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с из-
вјештајем о раду и разлозима издавања такве пре-
поруке и записницима са сваког затвореног са-
станка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику опш-
тине Дервснта". 

 
Број: 02-404-8/11 
Датум: 15.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
 

45. 
  
Ha основу члана 72. став 3. Закона о лоланој 

самоуправи ("Службени гласник Републике Срп-
ске", број 101/04, 42/05 и 118/05) , Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имо-
вине и обавеза ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број 71/10) члана 16. Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиго-
водственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза ("Службени гласник Републике Српске", 
број 71/10) и члана 62. Статута општине Дервента 
("Службени гласник општине Дервента", број 6/05, 
4/08 и 6/08) начелник општине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о допуни Рјешења о формирању Комисије за 
попис сталних материјалних средстава - 

непокретне имовине (грађевински објекти, 
земљиште, путеви, улице, тротоари, јавна 

расвјета, споменици, мостови, тргови и остало) 
 
1. У Рјешењу о формирању Комисије за попис 

сталних материјалних средстава - непокретне 
имовине (грађевински објекти, земљиште, путеви, 
улице, тротоари, јавна расвјета, споменици, мост-
ови, тргови и остало), број 02-111-132 од 06.12. 
2010. године , у тачки 1. иза заграде додаје се текст 
који гласи "и процјену имовине за коју није ут-
врђена вриједност у књиговодству". 

 
2. У тачки 2. Рјешења , иза броја "31.12.1010. 

године", додаје се текст који гласи: "и процјену 
имовине за коју није утврђена вриједност у књи-
говодству". 

 
3. Ово Рјешење објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
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Број: 02-111-132-1/10 
Датум: 22.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
 
46. 
  
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) , члана 5. Упутства о примјени Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник БиХ"; број 
3/05 и 24/09), члана 20. Правилника о јавним 
набавкама ("Службени гласник општине Дервента" 
број 12/09) и члана 62. Статута општине Дервента 
("Службени гласник општине Дервента", број 
6/05,4/08 и 6/08) Начелник општине Дервента 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
 
- Ћебеџија Оливера, предсједник  
- Китоњић Борислав, члап 
- Марић Зоран, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле; 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за набавку лож уља за гријање згра-
де Административне службе општине Дервента, 
дана 28. 02. 2011. године са почетком у 13 часова, 

- отвори пристигле понуде, 
- изврши анализу понуда и након окончања 

поступка достави Начелнику општине, препоруку 
о додели уговора најповољнијем понуђачу, с извје-
штајем о раду и разлозима издавања такве препо-
руке и записницима са сваког затвореног састанка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику оп-
штине Дервента". 

 
Број: 02-404-14/11 
Датум: 25.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 

47. 
  
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 5. Упутства о примјени Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник БиХ"; број 
3/05 и 24/09), члана 20. Правилника о јавним 
набавкама ("Службени гласник општине Дервента" 
број 12/09) и члана 62. Статута општине Дервента 
("Службени гласник општине Дервента", број 6/05, 
4/08 и 6/08) Начелник општине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Милан Симић, предсједник  
- Стринић Миле, члан  
- Марић Зоран, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа им-

енује се Шпирић Нада. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за прољећну фазу системске дерати-
зације у току 2011. године, дана 03. 03. 2011. 
године са почетком у 12 часова, 

- отвори пристигле понуде, 
- изврши анализу понуда и након окончања 

поступка достави Начелнику општине, препоруку 
о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с из-
вјештајем о раду и разлозима издавања такве пре-
поруке и записницима са сваког затвореног саста-
нка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику опш-
тине Дервента". 

 
Број: 02-404-10/11 
Датум: 25.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
48. 
  
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 5. Упутства о примјени Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник БиХ"; број 
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3/05 и 24/09), члана 20. Правилника о јавним 
набавкама ("Службени гласник општине Дервента" 
број 12/09) и члана 62. Статута општине Дервента 
("Службени гласник општине Дервента", број 6/05, 
4/08 и 6/08) Начелник општине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Јевтић Горан, предсједник  
- Новић Срђан, члан  
- Шпирић Нада, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Видић Нада. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за услуге контроле и техничког 
надзора на реконструкцији u санацију одбрамбеног 
насипа oд поплаве Агићи - нови мост, дана 04. 03. 
2011. године са почетком у 12 часова, 

- отвори пристигле понуде, 
изврши анализу понуда и након окончања 

поступка достави Начелнику општине, препоруку 
о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с из-
вјештајем о раду и разлозима издавања такве пре-
поруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику опш-
тине Дервента". 

 
Број: 02-404-11/11 
Датум: 25.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 
49. 
  
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 5. Упутства о примјени Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник БиХ"; број 
3/05 и 24/09), члана 20. Правилника о јавним 
набавкама ("Службени гласник општине Дервента" 
број 12/09) и члана 62. Статута општине Дервента 
("Службени гласник општине Дервента", број 6/05, 
4/08 и 6/08) Начелник општине Дервента донио je 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за набавке 

 
1. У Комисију за набавке именују се; 
- Новић Срђан, предсједник  
- Видић Нада, члан  
- Мирјана Мичић, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Ана Јовичић. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за набавку робе широке потрошње 
за потребе обданишта "Трол" Дервента, дана 03. 
03. 2011. године са почетком у 12 часова, 

- отвори пристигле понуде, 
- изврши анализу понуда и након окончања 

поступка достави Начелнику општине, препоруку 
о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с из-
вјештајем о раду и разлозима издавања такве пре-
поруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику опш-
тине Дервента". 

 
Број: 02-404-12/11 
Датум: 25.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 

50. 
  
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 5. Упутства о примјени Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник БиХ"; број 
3/05 и 24/09), члана 20. Правилника о јавним 
набавкама ("Службени гласник општине Дервента" 
број 12/09) и члана 62. Статута општине Дервента 
("Службени гласник општине Дервента", број 6/05, 
4/08 и 6/08) Начелник општине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Будишић Бранкица, предсједник  
- Поповић Миро, члан  
- Марић Зоран, члан 
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2. За секретара комисије без права гласа 
именује се Самарџија Бошко; 

 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда зд набавку u уградњу тајмера на 
јавну расвјету, дана 07.03. 2011. године са поче-
тком у 12 часова, 

- отвори пристигле понуде, 
- изврши анализу понуда и након окончања 

поступка достави Начелнику општине, препоруку 
о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с из-
вјештајем о раду и разлозима издавања такве пре-
поруке и записницима са сваког затвореног са-
станка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику опш-
тине Дервента". 

 
Број: 02-404-09/11 
Датум: 25.02. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 

51. 
  
Ha основу члана 31. став 9. Закона о предшко-

лском васпитању и образовању ("Службени 
гласник Републике Српске" број 119/08) и члана 
62. Статута општине Дервента ("Службени гласник 
општине Дервента" број 6/05, 4/08 и 6/08), Наче-
лник општине Дервента донио je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I Одобрава се Јавној установи Дјечије обда-

ниште "Трол" Дервента формирање васпитних 
група са повећаним бројем дјеце до 20% у односу 
на број дјеце у васпитној групи утврђен чланом 31. 
став 7. Закона о предшколском васпитању и обра-
зовању, у 2010/2011 години. 

 
II Овај Закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

Образложење: 
Јавна установа Дјечије обданиште "Трол" 

Дервента обратила се оснивачу дана 25.02.2011. 
године са захтјевом за давање сагласности за 
повећан број дјеце у групама у односу на стандарде 
утврђене Законом. У образложењу захтјева наведен 
je велики интерес родитеља за кориштењем услуга 

које пружа Дјечије обданиште, 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 
оснивача на повећан број дјеце у групама. 

Чланом 31. став 9 Закона о предшколском 
васпитању и образовању утврђено je да "ако не 
постоји могућност за формирање васпитних група 
у складу са ставом 3. овог члана, оснивач може 
утврдити мањи односно већи број дјеце која се 
уписују у васпитну групу, у складу са критери-
јумима које прописују министар". Имајући у виду 
наведене одредбе, као и број дјеце на листи че-
кања, захтјеву Дјечијег обданишта je удовољено и 
дата сагласност на повећен број дјеце у групама до 
20%, у 2010/2011 години, с тим да то не би требало 
утицати на смањење квалитета услуга и сигурност 
дјеце у овој установи. 

 
Број: 02-30-21/2011 
Датум: 01.03. 2011. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_________________________________ 
 

52. 
  
Након сравњивања објављеног текста са 

оригиналом акта, утврђено je да je у Одлуци о 
изради измјене дијела Регулационог плана "Центар 
Исток - Центар Запад" број: 01-022-16/11 од 3. 
фебруара 2011. године ("Службени гласник општ-
ине Дервента", број: 1/11) учињена штампарска 
грешка, те на основу члана 138. Пословника Ску-
пштине општине Дервента- Пречишћени текст 
("Службени гласник општине Дервента", број: 
6/09), секретар Скупштине општине Дервента даје 

 

ИСПРAВКУ 
Одлуке о изради измјене дијела Регулационог 

плана "Центар Исток - Центар Запад" 
 

У уводном дијелу Одлуке о изради измјене 
дијела Регулационог плана "Центар Исток-Центар 
Запад", број: 01-022-16/11 од 3. фебруара 2011. 
године ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 1/11), у датуму одржавања сједнице "3. фе-
бруара 2010. године", умјесто "2010." треба да 
стоји "2011." 

 

Број: 01-022-16-1/11 
Датум: 25.фебруар. 2011. год. 

Секратар СО-е 
Сања Малешевић, с.р. 

_________________________________ 
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