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329. 
 
Ha основу члана 30. Закона о локалној само-

управи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04. 42/05 и 118/05), члана 2. став 1. 
Закона о комуналним таксама ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 4/12) и члана 37. Статута 
општине Дервeнта ("Службени гласник општине 
Дервента", број: 6/05, 4/08, 6/08 и 6/12), Скупштина 
општине Дервента на 4 сједници одржаној 28. 
децембра 2012. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о комуналним таксама 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђује се предмет комуналне 
таксене обавезе, обвезник плаћања комуналне та-
ксе, висина, услови и начин наплате, као и основи 
за ослобађања од плаћања комуналне таксе за по-
дручје општине Дервента. 

 
Члан 2. 

 
1. Комуналне таксе утврђују се за: 
а) коришћење простора на јавним површи-

нама, осим у сврху продаје штампе, књига и 
других публикација, 

б) приређивање музичког програма у угости-
тељским објектима и масовним скуповима, осим 
музике која се репродукује електронским или ме-
ханичким средствима, 

в) истицање реклама на јавним и другим 
површинама, 

г) коришћење слободних површина за ка-
мпове, постављање шатора или других објеката 
привременог карактера, те за забавне паркове и 
циркусе, 

д) коришћење витрина ради излагања робе 
ван пословних просторија, 

ђ) коришћење простора за паркирање мото-
рних, друмских и прикључних возила на уређеним 
и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом 
скупштине општине Дервента. 

е) истицање пословног имена правног лица 
или предузетника на пословним просторијама. 

 
2. У случају да Општина Дерента наплаћује 

закуп за коришћење простора у складу са посебним 
прописом, за коришћење тог истог простора на 
јавној површини не наплаћује се и комунална такса 
из става 1. тачка a) овог члана. 

 
Члан 3. 

 
Комуналне таксе су приход буџета општине. 
 

Члан 4. 
 

Таксени обвезник je корисник права предмета 
и услуга за чије je коришћење прописано плаћање 
таксе. 

 
Члан 5. 

 
Таксена обавеза настаје даном почетка кори-

шћења права, предмета и услуга за чије je ко-
ришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

 
Члан 6. 

 
Комуналне таксе утврђују се у годишњем из-

носу, односно сразмјерно времену коришћења 
права, предмета и услуга. 

Комуналне таксе утврђују се Тарифом кому-
налних такса, која се налази у прилогу и саставније 
дио ове одлуке. 
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Члан 7. 
 

Одјељења за стамбено - комуналне послове 
појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања 
комуналне таксе из члана 2. став 1. тачке: a), 6), в), 
г), д) и ђ) ове одлуке. 

 
Члан 8. 

 
Таксени обвезници из члана 2. став 1. тачка е) 

ове одлуке дужни су пријавити таксену обавезу 
Пореској управи Републике Српске најкасније до 
31. марта текуће године, a уплату извршити нај-
касније до 30. јуна текуће године". 

Обвезник који у току године региструје дјела-
тност за коју се плаћа комунална такса дужни су у 
року од 15 дана од дана почетка обављања дје-
латности пријавити таксену обавезу сразмјерно бр-
оју мјесеци до краја календарске године и уплатити 
утврђени износ таксе најкасније до краја године. 

 
Члан 9. 

 
1. Од плаћања комуналних такса ослобођени 

су: 
а) институције Босне и Херцеговине, 
б) органи, организације и јавне установе 

Републике Српске и јединице локалне самоуправе, 
в) акредитоване међународне организације, 
г) дипломатска и конзуларна прдставништва, 
д) организације, односно удружења од јавног 

интереса у Републици Српској и 
ђ) лица којима je рјешењем надлежног органа 

признато својство члана породице погинулих, ум-
рлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и циви-
лне жртве рата. 

 
2. Право на ослобађање у случајевима из става 

1. тачка ђ) овог члана остварује се подношењем 
захтјева Одјељењу за стамбено - комуналне по-
слове прије истека рока за пријављивање, односно 
плаћање таксене обавезе. 

 

Члан 10. 
 

Надзор над спровођењем члана 2. став 1. 
тачке: a), б), в), г), д), и ђ) ове одлуке врши Ко-
мунална полиција, из своје надлежности, a надзор 
над спровођењем члана 2. став 1. тачка е) ове 
одлуке врши Пореска управа Републике Српске. 

 

Члан 11. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналним таксама ("Службени 

гласник општине Дервента", број: 7/03, 5/06. 14/07, 
15/10 и 10/12). 

 
Члан 12. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-205/12 
Датум: 28. децембра 2012. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

___________________________________ 
  
ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

 
Тарифни број 1. 
 
За коришћење простора на јавним површи-

нама: 
а) за постављање љетних башти испред по-

словних простора угоститељских објеката, кому-
нална такса се плаћа пo 1 м2 мјесечно унапријед, 
пo зонама градског грађевинског земљишта и то за: 

 
површине до 50 м2 
- I - зона 7,00 KM, 
- II - зона 6,00 KM, 
- III - зона 5,00 KM, 
- IV - зона 4,50 KM, 
- V - зона 4,00 KM, 
- VI - зона 3,00 KM. 
 
површине преко 50 м2 
- I - зона 6,50 KM, 
- II - зона 5,50 KM, 
- III - зона 4,50 KM, 
- IV - зона 4,00 KM, 
-V - зона 3,50 KM, 
- VI - зона 3,00 KM. 
 
б) за задржавање постављене тенде или на-

дстрешнице, након истека одобрења за рад љетне 
баште, плаћа се мјесечно износ од 20 % цијене пo 
коришћења љетне баште. 

 
ц) за вријеме одржавања вашара, манифе-

стација или светковина, за заузимање јавне повр-
шине за љетну башту, за коју није издато одо-
брење, за зоне од I до VI, плаћа се дневно 1,00 KM 
пo 1 м2. 
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Напомена: Уплата таксе за одобрени период 
коришћења јавне површине пo овом тарифном 
броју, тачка б) и ц) доставља се приликом изда-
вања одобрења од стране Одјељења за стамбено - 
комуналне послове. 

 
Тарифни број 2. 
 
За приређивање музичког програма, осим му-

зике која се репродукује електронским или меха-
ничким средствима, комунална такса плаћа се: 

а) у угоститељским објектима, дневно 10,00 
KM, 

б) на масовним скуповима, дневно 20,00 KM. 
Напомена: 
1. Таксени обвезник je дужан да прије при-

ређивања музичког програма прибави одобрење за 
држање музике од стране Одјељења за привреду. 

2. Уплата таксе за одобрени период доставља 
се приликом издавања одобрења од стране Одје-
љења за стамбено - комуналне послове. 

 
Тарифни број 3. 
 
За истицање реклама (рекламних застава, ре-

кламних паноа, свјетлећих реклама, реклама на 
фасадама објекта и билборда) на јавним и другим 
површинама, комунална такса плаћа се пo комаду 
мјесечно: 

- до 2 м2 једнострано  .......................... 7,00 KM, 
- до 2 м2 двострано  ........................... 10,00 KM, 
- од 2 до 4 м2 једнострано  ................ 12,00 KM, 
- од 2 до 4 м2 двострано  ................... 17,00 KM, 
- од 4 до 6 м2 једнострано  ................ 15,00 KM, 
- од 4 до 6 м2 двострано  ................... 22,00 KM, 
- од 6 до 8 м2 једнострано  ................ 23,00 KM, 
- од 6 до 8 м2 двострано  ................... 30,00 KM, 
- преко 8 м2 једнострано  .................. 32,00 KM, 
- преко 8 м2 двострано    .................... 50,00 KM, 
- рекламе на фасадама објекта, зграде, за 

сваки м2 рекламе  ......................................... 5,00 KM. 
 
Напомена: Уплата таксе sa одобрени период 

истицања реклама пo овом тарифном броју доста-
вља се приликом издавања одобрења од стране 
Одјељења за стамбено - комуналне послове. 

 
Тарифни број 4. 
 
За коришћење јавних површина за кампове, 

постављање шатора или других објеката привре-
меног карактера, за забавне паркове и циркусе, и 
слично, плаћа се пo 1 м2 дневно и то: 

- до 20 м2   ............................................. 1,00 KM, 

-од 21 до 100 м2  .................................. 0,50 KM, 
-преко 100 м2  ...................................... 0,20 KM. 
Напомена: Уплата таксе за одобрени период 

коришћења јавне површине пo овом тарифном 
броју доставља се приликом издавања одобрења од 
стране Одјељења за стамбено - комуналне послове. 

 
Тарифни број 5. 
 
а) За коришћење јавних површина за по-

стављање витрина ради излагања робе, на коју се 
не односи забрана излагања ван пословних про-
сторија, комунална такса се плаћа пo 1 м2 мјесечно 
пo зонама градског грађевинског земљишта и то: 

- у I зони  ............................................... 6,00 KM, 
- у 11 и Ш зони  .................................... 5,00 KM, 
- у IV, V и VI зони  .............................. 4,00 KM. 
 
б) за коришћење јавних површина за поста-

вљање фрижидера за продају индустријског сла-
доледа и безалкохолних пића ван пословних 
просторија комунална такса се плаћа пo комаду 
мјесечно пo зонама градског грађевинског земљи-
шта и то: 

-у I зони  .............................................. 10,00 KM, 
- у II и III зони  ..................................... 6,00 KM, 
- у IV, V и VI зони  .............................. 4,00 KM. 
в) за коришћење јавних површина за одржа-

вање манифестација, промоција и сл. (осим у ху-
манитарне сврхе) плаћа се пo 1 м2 дневно 3,00 KM. 

г) за коришћење јавних површина за поста-
вљање покретних тезги за новогодишње, божићне, 
осмомартовске и друге празнике плаћа се пo 1 м2 
дневно  7,00 KM. 

Напомена: Уплата таксе за одобрени период 
коришћења јавне површине пo овом тарифном 
броју доставља се приликом издавања одобрења од 
стране Одјељења за стамбено - комуналне послове. 

 
Тарифни број 6. 
 

а) За заузимање тротоара за вријеме грађења 
пo дневно  ...................................................... 1,00 KM, 

б) за прекоп јавних зелених површина, пo 
метру дужном  .............................................. 5,00 KM, 

в) за прекоп сабраћајница, тротоара и осталих 
асвалтних површина, пo метру дужном  .. 20,00 KM, 

г) за прекоп макадамских сабраћајница и 
тротоара, пo метру дужном  ........................ 7,00 KM, 

д) за прекоп осталих површина, у сврху 
инвестиционих улагања, пo метру дужном  1,00 KM. 

Напомена: Уплата таксе пo овом тарифном 
броју доставља се приликом издавања одобрења од 
стране Одјељења за стамбено - комуналне послове. 
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Тарифни број 7. 
 
Комунална такса за истицање пословног им-

ена правних лица или предузетника на пословним 
просторијама, плаћа се за сједиште, за сваку из-
двојену пословну јединицу и за свако продајно 
мјесто издвојено од сједишта или пословне је-
динице у годишњем износу и то,: 

a) привредна друштва: 
- привредна друштва из области промета на-

фте и нафтних деривата која имају сједиште, по-
словне јединице и продајна мјеста поред магистра-
лних и регионалних путева  ................... 2.000,00 KM 

- привредна друштва из области промета 
нафте и нафтних деривата која имају продајно 
мјесто, a која се пe налазе на регионалном односно 
магистралном путу  ................................ 1.200,00 KM 

- привредна друштва која се баве дистри-
буцијом електричне енергије и прометом гaca .........   

 ......................................................... 1.900,00 KM 
- привредна друштва из области теле-

комуникација  .......................................... 2.000,00 KM 
- привредна друштва из области ПТТ-а  ...........  
 ......................................................... 1.500,00 KM 
- привредна друштва за експлоатацију камена, 

пијеска и шљунка  ................................... 1.400,00 KM 
- привредна друштва из области грађеви-

нарства, бетонаре  ...................................... 800,00 KM 
- привредна друштва из области металске 

индустрије  ................................................. 800,00 KM 
- привредна друштва из области текстилне 

индустрије  ................................................. 500,00 KM 
- привредна друштва из области обућарске 

индустрије  ................................................. 500,00 KM 
- привредна друштва из области резане дрвене 

грађе- пилане  .......................................... 1.200,00 KM 
- привредна друштва из области игара на 

срећу  ........................................................ 2.000,00 KM 
- пословне јединице привредних друштава из 

области игара на срећу  .......................... 1.000,00 KM 
- микрокредитне организације и микро-

кредитне фондације  ............................... 1.400,00 KM 
- привредна друштва из области пројектовања  
 ............................................................ 700,00 KM 
- технички преглед возила  ............... 800,00 KM 
- шпедиција  ....................................... 700,00 KM 
- привредна друштва из области превоза 

путника и робе  .......................................... 500,00 KM 
- привредна друштва из области информисања 
(новинско-издавачке) и графичке хџелатности  
 ............................................................ 400,00 KM 
- привредна друштва из области посредовања  
 ............................................................ 500,00 KM 

- привредна друштва из области трговине на 
велико  ..................................................... 1.900,00 KM 

- продавнице грађевинског материјала   ............ 
 ......................................................... 1.000,00 KM 
- аутокуће, аутосалони, трговина аутомоби-

лима и моторним возилима  .................. 1.100,00 KM 
- привредна друштва из области пољопри-

вредне производње  ................................... 300,00 KM 
- привредна друштва из горе непоменутих 

дjелатности  ............................................... 300,00 KM 
б) банке: 
- сједишта  ...................................... 2.000,00 KM 
- филијале  ...................................... 1.600,00 KM 
- експозитуре, агенције  ................ 1.400,00 KM 
- шалтери и банкомати  ................. 1.000,00 KM 
в) осигуравајућа друштва: 
-сједишта  ....................................... 1.500,00 KM 
- филијале, експозитуре, агенције, шалтери  ..... 
 ......................................................... 1.200,00 KM 
г) угоститељски објекти: 
- хотели  .......................................... 2.000,00 KM 
- ноћни барови, ноћни клубови ...  1.600,00 KM 
- диско барови, диско клубови - дискотеке .......  
 ......................................................... 1.500,00 KM 
-мотели  ........................................... 1.500,00 KM 
- ресторани, пивнице  ....................... 500,00 KM 
- кафе барови, снек барови, коктел барови .......  
1 .......................................................... 300,00 KM 
- гостионице, кафане, крчме,бифеи 400,00 KM 
- пекотеке, пицерије, печењаре  ...... 400,00 KM 
- собе за изнајмљивање  ................... 300,00 KM 
- роштиљнице/ћевабџинице, бурегџинице, по-

сластичарнице ........................................... 200,00 KM 
- објекти брзе хране (киоск) и покретни уг-

оститељски објекти  .................................. 100,00 KM 
- остали непоменути угоститељски објекти  ..... 
 ............................................................ 200,00 KM 
д) продавнице: 
1) драгстори ...................................  1.000,00 KM 
2) самопослуге: 
- хипермаркети (преко 1500 м2 продајне 

површине)  .............................................. 1.000,00 KM 
- максимаркети (од 500 до 1500 м2 продајне 

површине)  ................................................. 900,00 KM 
- супермаркети (од 100 до 500 м2 продајне 

површине)  ................................................. 400,00 KM 
- минимаркети (од 50 до 100 м2 продајне 

површине)  ................................................. 200,00 KM 
3) остале продавнице: 
- златарске радње  ............................. 400,00 KM 
- меснице и рибарнице  .................... 300,00 KM 
- класичне продавнице, у којим се обавља 

трговина на мало прехрамбеним и непрехрамбеним 
производима   ............................................ 200,00 KM 
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- видеотеке, продаја касета  .............. 200,00 KM 
-бутици  .............................................. 150,00 KM 
- трговинске радње типа киоск  ....... 100,00 KM 
ђ) остале дјелатности: 
-нотари   .......................................... 1.000,00 KM 
- адвокатске канцеларије  ................. 500,00 KM 
- здравствене апотеке  ....................... 700,00 KM 
- пољопривредне и биљне апотеке  . 400,00 KM 
- приватне здравствене амбуланте, љекарске и 

стоматолошке оридинације  ...................... 700,00 KM 
- ветеринарске амбуланте и апотеке  .................  
 ............................................................ 400,00 KM 
- клаонице  ......................................... 500,00 KM 
- млинови  .......................................... 400,00 KM 
- погребна дјелатност  ....................... 400,00 KM 
- посредничке, правне, књиговодствене, соф-

тверске и геодетске услуге  ....................... 400,00 KM 
- каменоресци ...................................  400,00 KM 
- ауто-школе (пo возилу годишње) ...  50,00 KM 
- ауто отпад  ....................................... 300,00 KM 
- аутопраонице, вулканизери  .......... 200,00 KM 
- аутомеханичари, аутолимари, аутоеле-

ктичари  ...................................................... 300,00 KM 
- такси превоз  ................................... 100,00 KM 
- израда крзнених и других одјевних предмета  
 ............................................................ 200,00 KM 
- компјутерски клубови  ................... 200,00 KM 
- поправак пила  ................................. 200,00 KM 
- поправка и одржавање биротехнике  ..............  
 ............................................................ 200,00 KM 
- тв сервис  ......................................... 200,00 KM 
- занатске дјелатности (израда бетонске га-

лантерије, предмета од гуме пластике, текстилних 
предмета, производња трикотаже и играчака) ..........   

 ............................................................ 200,00 KM 
- занатске дјелатности у области грађеви-

нарства (зидари, тесари, лимари, бравари, подо-
полагачи, молери, водоинсталатери, електроинст-
алатери, столари, стаклорезци и сл.)  ....... 100,00 KM 

- цвјећаре ...........................................  200,00 KM 
- оптичарске радње ........................... 200,00 KM 
- пекарске радње  ............................... 200,00 KM 
- пржионице кафе .............................  150,00 KM 
- хемијске чистионице .....................  100,00 KM 
- фризери и козметичари ...................  80,00 KM 
- за rope непоменуте дјелатности  ... 200,00 KM. 
Комунална такса овог тарифног броја од-

ређује се износом таксе утврђеним према врсти 
дјелатности, помножен коефицијентом утврђеним 
према мјесту обављања дјелатности, односно зони 
градског грађевинског земљишта и осталог грађе-
винског земљишта, који износи за: 

- I и II зону  ........................................................ 1 
- III и IV зону  .............................................  0,95, 

- V и VI зону  .................................................. 0,9, 
- за остала мјеста  ......................................... 0,85, 
- за предузећа (привредна друштва) из обл-

асти промета нафте и нафтних деривата под тачком 
a) алинеја 1 и 2. овог тарифног броја 1. 

Напомена: 
- Ako се на једном објекту налази више 

истакнутих пословних имена истог обвезника, 
такса се плаћа само за једно пословно име, и то за 
оно за које je прописан највећи износ таксе. 

- Пословним именом сматра се сваки иста-
кнути назив или име које упућује на то да правно 
или физичко лице обавља дјелатност. 

- Таксу из овог тарифног броја наплаћује По-
реска управа Републике Српске. 

- Зоне градског грађевинског земљишта одре-
ђене су Одлуком о грађевинском земљишту. 

_______________________________________ 
 
330. 
 
Ha основу члана 30. Закона о локалној само-

управи ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 22. Закона о 
комуналним дјелатностима ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 124/11) и члана 37. 
Статута општине Дервента ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 6/05, 4/08, 6/08 и 6/12), 
Скупштина општине Дервента на 4. сједници одр-
жаној 28. децембра 2012. године, донијела je 

 
ОДЛУКУ 

о комуналној накнади 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђује се обавеза плаћања 
комуналне накнаде за коришћење објеката и уре-
ђаја заједничке комуналне потрошње, прописују 
основи и мјерила којима се утврђује висина ком-
уналне накнаде и коришћење средстава остварених 
од комуналне накнаде на подручју општине 
Дервента. 

 
Члан 2. 

Обвезници комуналне накнаде су власници 
стамбеног, пословног или другог простора, заку-
пци стамбеног, пословног или другог простора, 
односно физичка и правна лица која су корисници 
објеката и уређаја заједничке комуналне по-
трошње. 

Под другим простором у смислу ове одлуке 
подразумијева се гаражни, дворишни или помоћни 
простор. 



Страна 6 Број 17 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 28. 12. 2012. год.  
 

Члан 3. 
 

Комунална накнада утврђује се у зависности 
од степена опремљености насеља комуналним 
објектима и уређајима заједничке комуналне по-
трошње, квалитета и стандарда комуналних про-
извода и услуга, опремљености објектима дру-
штвеног стандарда, комуналних производа и услу-
га, намјене објекта, односно простора и зоне гра-
дског грађевинског земљишта у којој се објекат 
налази. 

Члан 4. 
 

Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје 
даном почетка коришћења стамбеног, пословног 
или другог простора, за чије je коришћење пропи-
сана обавеза плаћања комуналне накнаде. 

 
Члан 5. 

 
Висина комуналне накнаде израчунава се 

множењем изграђене корисне површине простора 
(м2) са јединицом мјере изражене у KM за од-
ређену зону, за стамбени, пословни и помоћни 
простор и објекте друштвеног стандарда. 

Висина накнаде за стамбени простор обра-
чунава се пo зонама, како слиједи: 

I зона 1м2   ............................................. 0,13 KM 
II зона 1м2   ............................................ 0,11 KM 
III зона 1 м2   .......................................... 0,09 KM 
IV зона 1 м2   ......................................... 0,07 KM 
V зона 1 м2  ...........................................  0,05 KM 
VI зона 1 м2   ......................................  0,025 KM 
Ha обрачун висине комуналне накнаде пo 

зонама из става 2. овог члана користиће се обухват 
зона које су утврђене Одлуком о грађевинском 
земљишту. 

Члан 6. 
 

Висина накнаде за пословни простор обра-
чунава се пo зонама, како слиједи: 

- површине до 15.000 м2 увећава се у односу 
на висину накнаде за стамбени простор у истој 
зони, множењем коефицијентом 2,5, 

- површине преко 15.000 м2 увећава се за 50% 
у односу на висину накнаде за стамбени простор у 
истој зони, 

- образовних и васпитно школских установа и 
јавних установа чији je оснивач општина Дервента 
умањује се за 70% од вриједности накнаде за 
стамбени простор у истој зони, 

- за гаражни и помоћни простор, дворишне и 
господарске објекте умањује се за 50% од врије-
дности накнаде за стамбени простор. 

Члан 7. 
 

Висина комуналне накнаде утврђује се рје-
шењем Одјељења за стамбено комуналне послове, 
појединачно за сваку текућу годину. 

Комунална накнада плаћа се тромјесечно за 
текућу годину. 

Против рјешења из става 1. овог члана може 
се изјавити жалба Министарству за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију у року од 15 
дана од дана достављања рјешења. 

 
Члан 8. 

 
Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје 

првог дана следећег мјесеца од почетка коришћења 
објекта иди простора. 

 
Члан 9. 

 
Обвезник плаћања комуналне накнаде je ду-

жан пријавити Одјељењу за стамбено комуналне 
послове сваку промјену од које зависи висина и 
обавеза плаћања комуналне накнаде у року од 15 
дана од дана настанка промјене. 

 
Члан 10. 

 
Комунална накнада плаћа се на рачун буџета 

општине Дервента. 
Средства остварена наплатом комуналне на-

кнаде користе се у складу са Програмом заједничке 
комуналне потрошње који доноси Скупштина 
општине. 

Члан 11. 
 

Од плаћања комуналне накнаде за стамбени 
простор ослобођена су лица која примају социјалну 
помоћ. 

Право на ослобађање у случајевима из става 1. 
овог члана остварује се подношењем захтјева и 
рјешења којим je призната мјесечна социјална по-
моћ, Одјељењу за стамбено - комуналне послове. 

 
Члан 12. 

 

Од плаћања комуналне накнаде за пословни 
или други простор, ослобођени су: 

- вјерске заједнице, 
- ватрогасна друштва и ватрогасне јединице, 
- мјесне заједнице на подручју града, 
- хуманитарне организације, 
- омладинске организације и удружења и 
- удружења грађана. 
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Члан 13. 
 

Надзор над провођењем ове одлуке вршиће 
Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 14. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналној накнади ("Службени 
гласник општине Дервента", број: 5/03, 15/05, 4/09 
и 15/10). 

Члан 15. 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-206/12 
Датум: 28. децембра 2012. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
  
331. 
 

Ha основу члана 37. Статута општине 
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 6/05, 4/08 и 6/08) и члана 130. став 2. 
Пословника Скупштине општине - Пречишћени 
текст ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 6/09), a након разматрања Нацрта Програма 
рада Скупштине општине Дервента за 2013. го-
дину, Скупштина општине Дервента на 4. сједници 
одржаној 28. децембра 2012. године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

1. Прихвата се Нацрт Програма рада Ску-
пштине општине Дервента за 2013. године и упу-
ћује на јавну расправу до 28. јануара 2013. године. 

 

2. Нацрт Програма рада Скупштине доставити 
свим предлагачима из члана 109. став 2. Посло-
вника Скупштине општине Дервента- Пречишћени 
текст. 

 

3. За спровођење јавне расправе задужује се 
Стручна служба Скупштине општине. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-207/12 
Датум: 28. децембра 2012. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
  
332. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 6/05, 4/08, 6/08 и 6/12), a након разматрања 
Информације о реализацији јесење сјетве на по-
дручју општине Дервента за 2012. годину, Ску-
пштина општине Дервента на 4. сједници одржаној 
28. децембра 2012. године, донијела je 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-
формацију о реализацији јесење сјетве на подручју 
општине Дервента за 2012. годину. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-208/12 
Датум: 28. децембра 2012. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
  
333. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама БиХ ("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 општше Дервента", 
број 6/05, 4/08, 6/08 и 06/12) Начелник општине 
Дервента донио je 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за набавке 

 
1. У Комисију за набавке именују се: 
- Стринић Миле, дипл. ек., предсједник  
- Живковић Славица, ек. тех., члан  
- Китоњић Борислав, саоб. тех., члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Јовичић Ана, дипл. правник.; 
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3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 
je да на основу Конкурентског захтјева за до-
стављање понуда за набавку нафтних деривата за 
потребе Административне службе општине Де-
рвента у току 2013,. године (od 01. 02. - 31. 12. 
2013. године) - обновљени поступак, дана 27. 12, 
2012. 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 објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Дервента". 

 
Број: 02-404-134/12 
Датум: 26.12. 2012. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
  
334. 
 

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, 6/08 и 06/12) Начелник општине Дервента 
донио je 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за набавке 

 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Поповић Миро, грађ. тех., предсједник  
- Марић Даринка, грађ. тех.,члан  
- Самарџија Бошко, правник, члан 
 

2. За секретара комисије без права гласа 
именује се Новић Срђан, дипл. инж.саоб. 

 

3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 
je да на основу отвореног поступка јавне набавке 
објављеног у Службеном гласнику БиХ, број 98/12 
од 10. 12. 2012. године, број огласа M1-A-18005-12, 
за Зимску службу за фебруар -март 2013. године, 
дана 10. 12.2013. 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 објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Дервента". 

 

Број: 02-404-129/12 
Датум: 28.12. 2012. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
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