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215. 
 

Ha основу члана 43. став 3. Закона о уређењу 
простора и грађењу ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 55/10), a у складу са чланом 192. 
Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 40/13) и члана 
37. Статута општине Дервента - Пречишћени текст 
("Службени гласник општине Дервента", број: 3/ 
13), Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 15. октобра 2013. године, донијела je 

 

ОДЛУКУ 
о доношењу Ревизије  

Регулационог плана "ЦЕНТАР" 
 

Члан 1. 
 

Доноси се Ревизија Регулационог плана "ЦЕ-
НТАР" (у даљем тексту: Ревизија плана), који обу-
хвата земљиште чије границе чине: улице Краља 
Петра I, Јована Дучића, 1. маја, Трг православља и 
Трг ослобођења, a површине 9,27 хектара. 

 

Члан 2. 
 

Период за који се доноси Ревизија плана je 
2011. - 2021. године. 

 

Члан 3. 
 

Елаборат Ревизије плана састоји се од тексту-
алног и графичког дијела. 

Елаборат Ревизије плана израђен од стране 
"УРБИС ЦЕНТАР" д.о.о. Бања Лука, прилог je и 
саставни су дио ове одлуке. 

 

Члан 4. 
 

Ревизија плана излаже се на стални јавни увид 
код органа управе надлежног за послове уређења 
простора. 

Члан 5. 
 

О провођењу ове одлуке стараће се орган уп-
раве надлежан за послове уређења простора. 

 
Члан 6. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке, престају да 

важе раније донесени спроведбени документи про-
сторног уређења, a у дијелу у којем нису у са-
гласности са Ревизијом плана. 

 
Члан 7. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-197/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е  
Јозо Баришић, с.р. 

_____________________________________ 
 
216. 
 

Ha основу 30. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 101/ 
04, 42/05 и 118/05), члана 6. Закона о комуналним 
дјелатностима ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 124/11) и члана 37. Статута општине 
Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), Скупштина опш-
тине Дервента на 11. сједници одржаној 15. окт-
обра 2013. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ  
о комуналном реду 
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I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређује се комунални ред и 
одржавање комуналног реда и комуналних обје-
ката на подручју општине Дервента, прописују се 
услови и начин одржавања чистоће и привремено 
заузимање јавних површина, изградња, одржавање 
и заштита зелених површина, сакупљање, одвоз и 
депоновање комуналног отпада, одвођење отпа-
дних вода са јавних површина, чишћење септичких 
јама, држање животиња, јавна расвјета у насељу 
којом се освјетљавају саобраћајнице и друге јавне 
површине, коришћење и одржавање градске и сто-
чне пијаце, уређење површина и обезбјеђење ус-
лова за одржавање годишњег вашара. 

 
Члан 2. 

 
Јавне површине су земљишта или водне по-

вршине које су планом нумерички и графички де-
финисане и намијењене за обављање јавних фу-
нкција, дјелатности или активности и које су као 
такве доступне неодређеном броју физичких или 
правних лица, a нарочито: 

- саобраћајне површине (коловози, тротоари, 
пјешачке стазе, тргови, паркиралишта, скверови, 
мостови, подвожњаци, надвожњаци, и сл.); 

- зелене површине (паркови, травњаци, цвије-
тњаци и други цвијетни и јавни насади, зеленило 
уз саобраћајнице, живице и сл.); 

- уређене и неуређене површине око стамб-
ених, пословних и других објеката; 

- водотоци и обале водотока (ријеке, рјечице, 
потоци, канали); 

- спомен обиљежја, излетишта, природне и 
радом створене вриједности; 

- аутобуска и такси стајалишта, перони ауто-
буских станица, платои бензиских станица; 

- пијаце (сточна и пољопривредно-прехрамбе-
них производа) и отворени пијачни и тржни 
простори oко продајних објеката; 

- гробља, мезарја; 
- спортски, рекреативни и забавни терени. 
 

Члан 3. 
 

Kao јавни објекти у смислу ове одлуке сма-
трају се: 

- угоститељски и трговински објекти, 
- радње и простори за пружање занатских 

услуга, 
- објекти јавног путничког и ПТТ саобраћаја, 

- објекти школских и предшколских установа, 
- објекти културних установа и организација, 
- спортски објекти и терени, 
- објекти за пружање медицинских и ветери-

нарских услуга, 
- објекти и уређаји за снабдијевање водом, 
- објекти и уређаји за одвод отпадних ма-

теријала, 
- клаонице, 
- пијаце, 
- складишта грађевинског материјала, 
- депоније комуналног отпада, 
- бензинске станице, 
- гробља, спомен обиљежја и споменици, 
- објекти предузећа и установа, 
- други јавни објекти који служе за задо-

вољавање основних потреба грађана. 
 

II - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ HA ЈАВ-
НИМ ПОВРШИНАМА 

 

Члан 4. 
 

Под одржавањем чистоће, у смислу одредаба 
ове одлуке, подразумијева се редовно и ванредно 
чишћење улица, тротоара, плочника, прање улица, 
чишћење дворишта стамбених и пословних зграда, 
чишћење зелених површина, сакупљање отпадака 
и одлагање у посуде намијењене за одређену врсту 
отпада, одржавање и пражњење посуда за комуна-
лни отпад, одвожење и депоновање отпада, чишће-
ње снијега и заслањање леда у зимском периоду са 
улица, тротоара и плочника и предузимање других 
мјера за одржавање чистоће. 

 

Члан 5. 
 

У одржавање комуналног реда на јавним по-
вршинама и у објектима у смислу ове одлуке, 
нарочито спада: 

1. Уређење и одржавање улица, тргова, па-
ркова, дрвореда и других јавних површина. 

2. Одржавање зграда, фирми, рекламних па-
ноа, билборда, огласних табли и сл. 

3. Одржавање других комуналних објеката 
као што су: 

- чекаонице и билетарнице, 
- фонтане и јавне чесме, 
- саобраћајни и електрични стубови, 
- семафори, 
- киосци и слични објекти, 
- јавни санитарни чворови, 
- одржавање канализације, 
- управљање јавним паркиралиштима и њи-

хово одржавање, 
- опште уређење града. 
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Члан 6. 
 

Чишћење и одржавање чистоће на јавним по-
вршинама врши јавно комунално предузеће, одно-
сно предузеће којем Начелник општине повјери 
вршење тих послова у складу са Законом о јавним 
набавкама (у даљем тексту: надлежно предузеће), и 
оно je одговорно за одржавање чистоће и кому-
налног реда на површинама које су дефинисане 
уговором закљученим између општине Дервента и 
тог предузећа. 

 
Члан 7. 

 
О чишћењу јавних површина које се сматрају 

површинама јавног саобраћаја старају се преду-
зећа, самосталне трговинске радње, заједнице ета-
жних власника и друга правна и физичка лица, која 
те површине користе, односно одржавају и они су 
одговорни за одржавање чистоће и комуналног 
реда на њима, уколико за поједине површине није 
одредбама ове одлуке или посебним прописима 
другачије одређено. 

Правна и физичка лица која обављају дје-
латност у објектима уз јавне површине дужна су 
свакодневно довести јавну површину у чисто и 
уредно стање, ако због њихове пословне и друге 
дјелатности долази до прљања простора око 
њиховог објекта. 

Власници и корисници спортских и рекре-
ационих објеката, забавних паркова и игралишта, 
организатори јавних скупова, јавних приредби и 
привремени корисници јавних површина, обавезни 
су осигурати чишћење површина које користе и 
које служе као приступ објектима или за поста-
вљање објекта, и да те површине очисте одмах пo 
завршетку утакмице, приредбе или скупа. 

Корисници објеката из овог члана дужни су 
да за објекте и површине обезбиједе прописане 
посуде-корпе за отпатке у потребном броју и да их 
уредно празне и одржавају. 

 
Члан 8. 

 
Правна и физичка лица и власници само-

сталних трговинских радњи који користе јавне 
површине могу извршење обавеза прописаних од-
редбама ове одлуке уговором повјерити надлежном 
дредузећу. 

 
Члан 9. 

 
Ha јавним површинама постављају се корпе и 

посуде (контејнери) за сакупљање отпада. 

Kopпe и посуде за отпад морају се уредно 
одржавати и празнити прије него што буду до врха 
напуњене. 

Простор око корпи и посуда за отпад мора 
бити увијек очишћен. 

Отпад са јавних површина обавезно се мора 
одвозити на одређене депоније. 

Уколико одговарајућом пројектном докуме-
нтацијом нису предвиђена мјеста на којима се 
постављају корпе и посуде за отпад, то мјесто 
одредиће орган управе надлежан за просторно уре-
ђење и комуналне послове. 

 
Члан 10. 

 
Kopпe и посуде за отпад морају бити једно-

образне и одржавати се у исправном и чистом 
стању. 

Оштећене и дотрајале корпе и посуде за отпад 
морају се замјенити са исправним. 

Улични продавци морају имати посуду за 
одлагање амбалаже и одпадака. 

 
Члан 11. 

 
Вријеме и начин чишћења јавних површина 

као и вријеме и начин пражњења и одржавања 
корпи и посуда за отпад утврђује се верифико-
ваним динамичким планом кога доноси надлежно 
предузеће, уз сагласност органа управе надлежног 
за комуналне послове. 

 
Члан 12. 

 
Вријеме и начин чишћења јавних површина 

мора се ускладити тако да се чишћењем: 
- не узнемиравају грађани буком, дјеловањем 

штетних и неугодних мириса и стварањем пра-
шине, 

- не онемогућава саобраћај, кретање пјешака 
тротоарима, и обављање других дјелатности на ја-
вним површинама, 

- не прљају и не оштећују објекти, насади, 
травњаци и друге јавне површине. 

 
Члан 13. 

 
Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање 

нечистоће која настаје редовним и уобичајеним 
коришћењем јавне површине, a обавља се у складу 
са Програмом заједничке комуналне потрошње, 
којег доноси СО-е Дервента на приједлог Начел-
ника општине и органа управе надлежног за кому-
налне послове. 
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Програм рада садржи план, динамику и начин 
чишћења и одржавања јавних површина. 

 
Члан 14. 

 
Јавне саобраћајне површине чисте се дању и 

перу ноћу у времену од 22 до 6 часова, према ут-
врђеном плану и распореду. 

 
Члан 15. 

 
Ванредно чишћење врши се у случајевима 

када се због повећаног обима или интезитета 
коришћења јавних површина, не обезбјеђује чис-
тоћа редовним чишћењем. 

Ванредно чишћење обавља се: 
- након већих временских и других непогода 

(поплаве, пожари, земљотреси и друге елементарне 
непогоде), 

- код већих кварова на водоводним, кана-
лизационим и другим инсталационим мрежама, 

- у вријеме предузимања посебних мјера, у 
циљу сузбијања и спрјечавања заразних болести, 
или у циљу заштите животне средине, 

- у вријеме и након одржавања јавних ма-
нифестација. 

 
Члан 16. 

 
Ванредно чишћење може да одреди орган 

управе надлежан за комуналне послове и кому-
нална полиција. 

 
Члан 17. 

 
Власници и корисници пословних и ста-

мбених објеката обавезни су одржавати чистоћу у 
двориштима и на земљишту које служи редовној 
употреби објеката, у складу са мјерама и на начин 
прописан овом одлуком. 

О одржавању чистоће на површинама и 
објектима намјењеним јавној употреби старају се 
предузећа, односно лица која послују, управљају и 
користе наведене површине и објекте. 

 
Члан 18. 

 
Уклањање снијега и леда врши предузеће 

којем Начелник општине повјери те послове у 
складу са Законом о јавним набавкама. 

Уклањање снијега и леда врши се према 
Програму зимске службе, донесеног од стране 
органа управе надлежног за комуналне послове, a 

којим се утврђује приоритет, редослијед и начин 
уклањања снијега и леда са јавних површина. 

 
Члан 19. 

 
Зимска служба се организује у периоду од 15. 

новембра текуће до 15. марта наредне године, a пo 
указаној потреби може се организовати и раније, 
односно касније. 

 
Члан 20. 

 
Власници и корисници пословних простора и 

објеката дужни су да уклањају снијег и лед са јавне 
површине испред својих објеката и то у дужини 
објекта, a у ширини најмање два метра. 

Власници стамбених објеката који су изгра-
ђени поред улице дужни су да у ширини своје 
грађевинске парцеле очисте тротоар од снијега и 
леда. 

Снијег и лед испред стамбених зграда дужни 
су да уклањају етажни власници, закупци и ко-
рисници станова, сваки испред свог улаза у зграду. 

Снијег и лед са кровова стамбених и посло-
вних зграда, те са тенди дужни су да уклањају 
етажни власници и корисници станова и пословних 
просторија, ако представљају опасност за безбједно 
одвијање саобраћаја пјешака и возила. 

Снијег и лед очишћен испред објекта и тро-
тоара не смије се бацати на улицу. 

 
Члан 21. 

 
У случају поледице све површине на којима 

се одвија пјешачки саобраћај, или саобраћај мо-
торним возилима, посипају се материјалом који 
спријечава клизање и који убрзава отапање леда. 

Кад опасност од поледице престане саобра-
ћајне површине са морају очистити од материјала 
којим су посипане. 

Посипање и чишћење абразивног материјала 
са саобраћајница врши предузеће којем je пов-
јерено уклањање сњежних падавина. 

 
Члан 22. 

 
Снијег и лед који се уклања са јавних пов-

ршина скупља се на гомиле на мјестима која су 
погодна за одвоз. 

При скупљању снијега и леда мора се водити 
рачуна да коловоз и тротоар остану проходни, као 
и да je прилаз водоводним и канализационим ша-
хтовима обезбјеђен, да се могу несметано ко-
ристити. 
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Члан 23. 
 

Приликом уклањања снијега и леда забрањено 
je: 

- изношење и гомилање снијега из дворишта, 
башта и других слободних површина на улице и 
тротоаре, 

- бацање снијега и леда испред зграда на 
саобраћајницу, 

- затварање снијегом и ледом сливника и 
шахтова, 

- депоновање снијега и леда у паркове и на 
зелене површине, 

- санкање и клизање на јавним саобраћајним 
површинама. 

Приликом уклањања снијега и леда не смију 
се оштећивати површине са којих се врши укла-
њање, нити објекти и насади на тим површинама. 

Лице које оштети површине, објекте и насаде 
на површинама дужно je да их доведе у првобитно 
стање. 

 
Члан 24. 

 
Ha јавним површинама, из члана 2. ове 

одлуке, забрањено je вршити садњу стабала, живе 
ограде, грмља, те постављање вјештачких брежу-
љака, фонтана и бетонске галантерије, без одо-
брења надлежног органа општинске управе. 

 
Члан 25. 

 
У циљу одржавања и заштите животне сре-

дине и комуналне чистоће на јавним површинама 
забрањено je: 

1. Бацање папира и другог отпада ван корпи и 
посуда за отпад, или на други начин стварање 
нечистоће на јавним површинама, 

2. Бацање жара, отровних, експлозивних и 
лако запаљивих материја, у корпе или посуде за 
отпад, 

3. Коришћење јавне површине за смјештај 
робе, амбалаже, моторних возила, камп приколица 
и других ствари, изузев када то дозволи надлежни 
орган у складу са посебним прописима, 

4. Коришћење јавне површине за продају било 
какве робе, или обављање друге дјелатности без 
одговарајућег одобрења, 

5. Одлагање или депоновање отпадног гра-
ђевинског материјала, земље и сл., 

6. Поправак, сервисирање и прање свих врста 
возила, 

7. Испуштање уља, свих врста отпадних теку-
ћина, отровних, прљавих и масних течности, боја, 

лакова, креча, животињског измета, фекалија и би-
ло којих других течности које прљају јавну пов-
ршину, 

8. Оштећење корпи и других посуда за отпад, 
9. Паркирање возила на трговима, трото-

арима, зеленим површинама, и мјестима на којима 
се налазе улични хидранти, сливници, контејнери и 
посуде за одлагање комуналног отпада, пролази, 
приступни путеви, стазе и сл., 

10. Бацање отпада и отпадних материја у 
водотоке и на обале водотока, 

11. Остављање и излагање на јавној површини 
предмета који могу упрљати или повриједити 
пролазнике, 

12. Напасање и храњење стоке, 
13. Продавање стоке ван сточне пијаце, 
14. Гажење, уништавање, оштећење и заграђи-

вање паркова, засада, зелених и цвијетних повр-
шина, као и уређаја и предмета који се налазе на 
тим мјестима, 

15. Бацање и одлагање кабастог отпада и 
отпада животињског поријекла, 

16. Паљење отпада, лишћа, папира, гума и сл., 
17. Истицање назива фирме, реклама, рекла-

мних паноа, билборда и сл. без одобрења органа 
управе надлежног за комуналне послове, 

18. Остављање возила која нису у возном ст-
ању (нерегистрована, хаварисана и сл.), 

19. Резање огревног дрвета, 
20. Ускладиштење грађевинског, огревног и 

сличног материјала, без одобрења надлежног ор-
гана, 

21. Копање и одношење хумуса, камења, 
пијеска и других састојака са зелених површина, 

22. Коришћење јавних површина супротно 
њиховој намјени. 

 
Члан 26. 

 
Забрањено je на јавној површини постављати 

рампе, стубиће и жардињере, као и друге физичке 
препреке, без одобрења органа управе надлежног 
за комуналне послове. 

 
Члан 27. 

 
Забрањено je свако прљање, цртање, штам-

пање и рекламирање на јавним саобраћајним по-
вршинама којим се угрожава безбједност сао-
браћаја. 

 

Члан 28. 
 

Возила која учествују у саобраћају не смију 
прљати јавне површине. 
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Возила која превозе текући или расути ма-
теријал морају бити исправна, како се из њих не би 
просипао терет. 

Возила која превозе папир, сијено, сламу, 
пиљевину, лишће и сличне материјале морају бити 
прекривена церадом или на други начин осигурана 
да материјал који превозе не просипају пo јавним 
саобраћајним површинама. 

 
Члан 29. 

 
Истовар и утовар огрева, грађевинског и 

другог материјала и робе може се вршити на 
површинама јавног саобраћаја само онда када за то 
не постоје друге површине. У том случају истовар 
и утовар се мора обавити брзо и без одлагања. 

Послије сваког истовара и утовара, лица која 
то обављају дужна су одмах уклонити амбалажу, 
отпатке и нечистоћу на мјесто одређено за одл-
агање. 

Запрежна возила морају имати канте за при-
купљање измета теглећих животиња. 

 
Члан 30. 

 
При обављању грађевинских радова извођачи 

су дужни предузимати слиједеће мјере за спре-
чавање прљања јавних површина: 

1. градилиште оградити сходно одредбама За-
кона о заштити на раду, 

2. очистити јавне површине око градилишта 
од свих врста грађевинског или другог материјала, 
блата и сличног, чије je таложење на јавним по-
вршинама посљедица извођења радова, 

3. за вријеме рушења грађевинског објекта 
спријечити стварање прашине, 

4. депоновати грађевински материјал у оквиру 
градилишта тако да се не омета саобраћај и сло-
бодно отицање воде, односно да се материјал не 
разноси пo јавним површинама, 

5. одржавати чистоћу на сливницима и ша-
хтовима у непосредној близини градилишта, 

6. прати и чистити возила прије њиховог 
изласка са градилишта. 

Шут, земља, отпадни грађевински материјал и 
слично који настају послије рушења старе и из-
градње нове зграде морају се одмах уклонити и 
превести на депонију, a терен се мора оставити 
чист и уредан. 

Уколико извођач радова одмах не уклони 
отпадни материјал из претходног става, уклањање 
материјала и чишћење јавних површина ће се 
извршити на терет извођача радова пo налогу 
комуналне полиције. 

III - ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВ-
НИХ ПОВРШИНА 

 
Члан 31. 

 
Под привременим заузимањем јавних повр-

шина у смислу ове одлуке сматра се: постављање 
привремених објеката-киоска за продају робе и 
пружање услуга, постављање привремених помо-
ћних објеката (гараже, шупе и сл.) 

 
- постављање љетних башти (столова, сто-

лица, тенди, сунцобрана ограда и сл.), 
- постављање расхладних витрина, покретних 

столова, сталака и импровизованих објеката за 
продају творнички пакованог сладоледа, књига, 
часописа, разгледница, сувенира, наочала и лут-
рије, те прехрамбених производа који се при-
премају на лицу мјеста (кокице, кестен, кукуруз и 
пецива), 

- постављање изложбених мјеста испред 
пословних објеката и просторија, 

- постављање забавних радњи, спортских 
садржаја, 

- вршење повремених радњи у изузетним 
приликама, 

- постављање монтажно-демонтажних обје-
ката за продају робе. 

- постављање рекламних табли-паноа, бил-
борда, заставица, јарбола, рекламних 

витрина и других рекламних објеката, 
- коришћење јавне површине за продају 

лубеница. 
 

Члан 32. 
 

Локација за постављање привремених обје-
ката из претходног члана став 1. алинеја 1. и 2. 
додјељује се путем јавног оглашавања, према 
Плану размјештаја привремених објеката на јавним 
површинама и на земљишту којим располаже 
општина Дервента. 

Одлуку о расписивању јавног огласа доноси 
Начелник општине. 

Aко за одређену локацију нема више заин-
тересованих лица, иста се може додијелити без 
конкурса. 

 
Власницима постојећих објеката који су по-

стављени на јавним површинама на основу одго-
варајућег акта надлежног органа и за остале обје-
кте и намјене из претходног члана ове одлуке, 
локација јавне површине се може додијелити без 
конкурса. 
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Члан 33. 
 

Одобрење за привремено заузимање јавне 
површине, за објекте из члана 31. став 1. алинеја 1. 
и 2. ове одлуке издаје орган управе надлежан за 
просторно уређење, на основу претходно израђе-
них урбанистичко - техничких услова, на период 
до двије године. 

Одобрење за привремено заузимање јавне 
површине, за остале кориснике из члана 31. ове 
одлуке издаје орган управе надлежан за комуналне 
послове. Одобрење се издаје за једну сезону a 
највише до годину дана. 

У одобрењу се уноси рок на који се издаје 
одобрење за обављање одређене дјелатности, одре-
ђује локација и површина, коју лице које добије 
одобрење може користити, те висина накнаде пo 1 
м2 коришћења јавне површине. 

 
Члан 34. 

 
Висина накнаде за заузимање јавне површине 

пo утврђује се посебном одлуком, у зависности од 
намјене за коју се врши и од зоне у којој се налази 
локација. 

 
Члан 35. 

 
Лице које добије одобрење за заузимање 

одређене јавне површине, дужно je одржавати 
чистоћу на добијеној локацији, a након завршетка 
радног дана мјесто на којем je обављало одобрену 
дјелатност дужно je очистити. 

 
Члан 36. 

 
Ha одобреној локацији може се вршити само 

она дјелатност за коју je издато одобрење. 
 

Члан 37. 
 

Мјеста пa јавним површинама на којима je 
одобрено постављање столова и столица ради 
постављања љетних башти морају испуњавати сл-
иједеће услове: 

1. Простор који преостаје за пролаз пјешака 
не смије бити ужи од 1,5 м; 

2. Удаљеност љетне баште, односно њене 
ограде од руба саобраћајнице не смије бити мања 
од 1,5 м; 

3. Постављање љетне баште смије се одо-
брити искључиво испред пословног простора, с 
тим да ширина, односно дужина одобрене баште не 
смије прелазити габарите пословног простора; 

4. Одобрење за постављање љетне баште не 
смије се издати пословном простору који нема 
непосредан приступ - улаз са јавне површине; 

5. Дужина, односно ширина љетне баште не 
може бити мања од 2 метра, a површина мања од 4 
м2; 

6. У површину љетне баште урачунава се и 
површина живице, жардињере, или друге одго-
варајуће ограде која може бити постављена уз све 
ивице љетне баште, изузев улаза који мора бити 
величине од 1,5 м, до 2,5 м; 

7. Висина ограде не смије бити већа од 80 цм; 
8. Уколико се простор љетне баште треба 

налазити једним дијелом или у цјелости на зеленој 
површини, исти простор je потребно извести изг-
радњом одговарајуће монтажно - демонтажне 
подлоге; 

9. Облик, величина и начин постављања 
ограде и одговарајуће подлоге из тачке 7. и 8., као 
и начин заштите од сунца и други услови утврђују 
се према условима урађеним од стране органа 
управе надлежног за комуналне послове; 

10. Одобрење за рад љетних башти издаје се 
за тражени период у текућој години; 

11. По истеку одобрења за коришћење јавне 
површине за рад љетне баште столови, столице, 
тенде и ограде се морају уклонити, a површина 
која je коришћена мора се уредити и очистити. 

12. Ha захјев корисника којем je јавна по-
вршина била одобрена за рад љетне баште, након 
истека одобрења за коришћење исте, може се 
издати одобрење којим се задржава постављена 
тенда или надстрешница, без столова и столица, за 
период не дужи од 6 мјесеци, у којем јавну по-
вршину неће користити у пословне сврхе, пo нижој 
висини комуналне накнаде, која се утврђује по-
себном одлуком. 

 

Члан 38. 
 

Забрањено je излагање робе животних нами-
рница на јавној површини изван пословног про-
стора гдје постоји изложеност прашини, издувним 
гасовима аутомобила и другим нечистоћама које 
могу загадити исте. 

Изузетно од претходног става, власник, одно-
сно корисник пословног простора може држати 
воће и поврће испред објекта уколико обезбиједи 
адекватну заштиту од наведених штетних спољних 
зтицаја, у виду застакљених витрина за излог. 

Излагање робе за коју се не односи забрана 
продаје на јавним површинама, те робе животних 
намирница у застакљеним витринама и фрижи-
дерима, не смије се вршити на удаљености мањој 
од 1,5 м од руба саобраћајнице. 
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Члан 39. 
 

Корисници јавних површина дужни су се при-
државати услова одређених у одобрењу о заузи-
мању јавних површина. 

Објекти које се налазе на јавним површинама 
без одобрења надлежног органа, или са одобрењем 
чији je рок истекао, као и објекти корисника који 
се не придржава услова одређених у одобрењу за 
заузимање јавне површине, уклониће се рјешењем 
комуналне полиције о трошку корисника. 

 
IV-JABHE ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Члан 40. 
 

Зеленим површинама, у смислу ове одлуке, 
сматрају се: 

1. Паркови, парк шуме и алеје, 
2. Зелене површине уз саобраћајнице и 

скверове, 
3. Зелене површине уз ријеке и потоке, 
4. Зелене површине у стамбеним насељима, 
5. Зелене површине око приватних или др-

жавних објеката чије су парцеле ограђене, 
6. Зелене површине око пословних објеката, 
7. Зелене површине у школским двориштима 

и дјечијим вртићима, 
8. Терени за спорт и рекерацију, 
9. Дрвореди и појединачни насади и жива 

ограда, 
10. Уређене и неуређене зелене површине. 
 

Члан 41. 
 

Јавним зеленим површинама сматрају се пов-
ршине наведене у претходном члану, изузев зеле-
них површина на којима правна и физичка лица 
имају право коришћења. 

Јавне зелене површине могу се користити 
само сходно намјени за коју су одређене. 

 
Члан 42. 

 
Зелене површине одржаваће и уређивати: 
1. Надлежно предузеће у складу са Програмом 

заједничке комуналне потрошње, пo Уговору о од-
ржавању зелених површина закљученог са Опш-
тином Дервента, и то: 

- паркове и парк шуме, 
- зелене површине уз саобраћајнице, између 

коловоза и тротоара и на скверовима, као по-
вршине које пo одлуци не одржавају друга лица, 

- зелене површине уз ријеке и потоке, 

- терене за спорт и рекреацију који нису дати 
другом лицу на коришћење, 

- дрвореде и појединачне насаде на јавним 
површинама, 

- живу ограду коју пo одлуци не одржавају 
друга лица, 

- зелене површине око спомен-гробља и 
споменика, 

 
2. Власници и корисници објеката: 
- зелене површине које припадају тим 

објектима, 
 
3. Корисници терена за спорт и рекреацију: 
- терене за спорт и рекреацију, који су им дати 

на коришћење. 
 

Члан 43. 
 

Одржавање зелених површина из претходног 
члана обухвата: његу, надзор, обнову, заштиту од 
болести и штеточина дрвореда, појединачних на-
сада, живица, парковског дрвећа, грмља, цвјетних 
и травних површина са прихраном, стални надзор и 
обнову парковских стаза и путева, клупа, као и 
остале парковске опреме и пратећих парковских 
објеката, сјечу сувих, болесних или јако оштећених 
стабала и грана, орезивање крошње стабала те 
њезино редовно чишћење и чување, као и кошење 
и сакупљање покошене траве и скупљање отпада 
на зеленим површинама и други радови у области 
ове дјелатности. 

 

Члан 44. 
 

Зелене површине на подручју града изграђују 
се и уређују према регулационом плану, у складу 
са урбанистичко - техничком документацијом. 

 
Члан 45. 

 
Изведбени пројекат објекта треба да садржи и 

хортикултурно уређење одговарајућих површина. 
 

Члан 46. 
 

Реконструисати и вршити радове на одржа-
вању зелених површина, као и дрвореда, могу само 
лица регистрована за вршење ових послова. 

 

Члан 47. 
 

Извођач радова дужан je код градње објекта 
сачувати постојећа стабла на земљишту одређеном 
за зелену површину. 
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Члан 48. 
 

Прекопи за постављање нових или поправак 
постојећих подземних инсталација (водовод, ка-
нализација, електро и ПТТ инсталације и сл.) у 
зеленим површинама, из члана 40. ове одлуке, могу 
се изводити само пo одобрењу органа управе 
надлежног за комуналне послове. 

Прекопи у правилу морају бити удаљени нај-
мање 2 м од дебла појединачних стабала. 

Код извођења прекопа (канала) не смије се 
оштећивати коријење стабала или другог растиња, 
које je у пречнику дебље од 3 цм. 

 
Члан 49. 

 
Постављање подземних инсталација из става 

1. претходног члана мора се евидентирати у 
катастру подземних инсталација и један примјерак 
скице обавезно доставити органу који je издао 
одобрење. 

По завршетку радова инвеститор, односно из-
вођач радова, обавезан je зелену површину довести 
у првобитно стање, према условима и року који су 
одређени код издавања одобрења за извођење 
радова. 

 
Члан 50. 

 
Стабла дрвореда и појединачни високи насади 

на зеленим површинама који се налазе у близини 
стамбених објеката морају се одржавати тако да не 
оштећују објекте и не ремете услове боравка. 

Стабла и ограде не смију сметати јавној ра-
свјети и саобраћајној сигнализацији и угрожавати 
безбједност јавног саобраћаја. 

Стабла и гране које сметају ваздушним во-
довима (електричним, телефонским и другим) 
смију орезивати или уклањати само стручна лица, 
пo претходном одобрењу opraпa надлежног за 
комуналне послове. 

Власници или корисници земљишта на којем 
се налази дрво, дужни су када то захтјевају разлози 
из претходног става дозволити сјечу стабла или 
грапа. 

Трошкови око обављања тих радова као и 
накнаде евентуалне штете падају на терет лица у 
чијем интересу се радови изводе. 

 
Члан 51. 

 
Ограде од украсне живице уз саобраћајнице, 

како у приватном тако и у државном власништву, 
морају се уредно одржавати и редовно орезивати, 

тако да не сежу преко регулационе линије на са-
обраћајну јавну површину, односно не ометају сао-
браћај спрјечавањем видљивости и прегледности 
пута. 

 
Члан 52. 

 
Aко власник, односно корисник, уредно и 

редовно не одржава и не орезује ограде од украсне 
живице, из претходног члана, комунална полиција 
ће рјешењем наложити извршење одређених мјера 
и одредити рок у којем се исте морају извршити. 

 
Члан 53. 

 
Ha јавним површинама из члана 40. ове 

одлуке не смије се посјећи стабло без одобрења 
органа управе надлежног за комуналне послове. 

Aко je стабло дотрајало у тој мјери да пријети 
опасност пo безбједност саобраћаја, животе и 
имовину или je обољело (имела и сл.) да може 
угрозити здраве насаде, власник или корисник 
земљишта дужан je обезбиједити стручно лице да 
га посијече. 

Сјечу стабла из претходног става корисник 
може извршити тек када je од надлежног органа 
управе за комуналне послове прибавио одобрење. 

Aко пријети опасност из става 2. овог члана 
комунална полиција ће наложити власнику, 
односно кориснику земљишта да изврши сјечу 
стабла, a ако то исти у одређеном року не учини, 
сјеча стабла ће се извршити путем овлашћених 
стручних лица, на терет власника односно кори-
сника земљишта. 

 
Члан 54. 

 
Власник или корисник земљишта пo чијем 

захтјеву je извршена одобрена сјеча стабла или je 
сјеча стабла наложена од стране комуналне поли-
ције, обавезан je за свако посјечено стабло заса-
дити младо и здраво стабло у складу са урбани-
стичким и хортикуларним рјешењем дијела насе-
ља, на мјесту и у року наведеном у рјешењу којим 
се одобрава, односно налаже сјеча стабла. 

 
Члан 55. 

 
Уколико правно или физичко лице, на било 

који начин поруши, уништи или оштети зеленило, 
дужан je извршити накнаду штете, према процјени 
комисије коју формира Начелник општине. 

Висина одштете одредиће се сходно поступку 
из претходног става. 
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Средства уплаћена пo овом основу из овог 
члана, намијењена су искључиво за подизање 
новог и обнову уништеног јавног зеленила. 

 
Члан 56. 

 
За дијелове зеленила који су проглашени 

заштићеним објектом природе (поједино дрво, 
дрвореди, грм, парк, парк-шуме) вриједе прописи о 
заштити животне средине. 

 
Члан 57. 

 
Без одобрења opганa управе надлежног за 

комуналне послове забрањено je: 
1. Прекопавање јавних површина, 
2. Реконструкција постојећих и изградња 

нових зелених површина, 
3. Ограђивање и постављање било каквих 

уређаја, објеката, направа, рекламинх паноа и сл. 
на јавним зеленим површинама, 

4. Одлагање грађевинског материјала, 
5. Камповање и постављање шатора, 
6. Обарање и уклањање дрвећа, вађење па-

њева, те резање грана и врхова дрвећа. 
 

Члан 58. 
 

У циљу заштите зелених површина забрањено 
je вршење сваке радње или активности којом би се 
исте угрозиле. 

 

V- САКУПЉАЊЕ, ОДВОЗ И ДЕПОНО-
ВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 

Члан 59. 
 

Комуналним отпадом сматра се отпад из до-
маћинстава, као и други отпад који je због своје 
природе или састава сличан отпаду из домаћинс-
тва, као што je ситни отпад који настаје у стан-
овима, заједничким просторијама стамбених згра-
да, пословним просторима, гаражама, двориштима, 
a који се пo својој величини може одлагати у по-
суде за комунални отпад из домаћинстава. 

 
Члан 60. 

 
Отпадом на јавним површинама сматрају се 

отпаци који настају на тим површинама. 
Сакупљање и одвоз отпада са јавних површ-

ина врши се у складу са чланом 13. и 14. ове 
одлзосе. 

Одвоз комуналног отпада врши се пo Дина-
мичком плану надлежног предузећа. 

Члан 61. 
 

Комуналним отпадом не сматрају се: земљани 
отпаци, остаци грађевинског материјала, шљака, 
дворишни отпад, као и други крупни отпаци који 
настају у процесу индустријске, занатске, грађе-
винске, пољопривредне или друге производње. 

 
Члан 62. 

 
Крупним отпадом, у смислу ове одлуке, сма-

тра се отпад који настаје у становима, гаражама, 
пословним просторијама и заједничким просто-
ријама стамбених зграда, a који се пo својој вели-
чини, количини или настанку не сматра комуна-
лним отпадом, a нарочито: искоришћени кућански 
апарати, покућство, санитарни уређаји, картонска 
амбалажа у већим количинама, стари намјештај, 
олупине возила или њихови дијелови и сл. 

 
Члан 63. 

 
Правна и физичка лица и самостални пре-

дузетници су дужни разврставати комунални отпад 
и исти одлагати у контејнере за папир, пластику и 
стакло, уколико су ти контејнери постављени на 
одређеној локацији, a остали отпад у контејнере за 
мијешани отпад. 

 
Члан 64. 

 
Зграде испред којих се одлаже комунални от-

пад морају имати довољан број посуда - контејнера 
за одлагање. 

 
Члан 65. 

 
Надлежно предузеће je обавезно најмање 1 

пут годишње да изврши дезинфекцију посуда 
(контејнера), a пo потреби и налогу комуналне по-
лиције и санитарне инспекције и чешће. 

 
Члан 66. 

 
За новосаграђене објекте и новоотворене по-

словне просторе посуде за комунални отпад 
набавља инвеститор, односно корисник. 

Мјесто за смјештај посуда за одлагање кому-
налног отпада за новосаграђене стамбено пословне 
објекте дужан je да одреди надлежни орган управе 
за просторно уређење, приликом издавања одо-
брења за грађење. 

Имаоци и произвођачи комуналног отпада 
(угоститељски објекти, трговинске радње, занатске 
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радње, објекти у јавној употреби и сл.) дужни су 
набавити посуде за одлагање отпада. 

 
Члан 67. 

 
Намјенске посуде за одлагање комуналног 

отпада, у зависности од произвођача комуналног 
отпада, морају бити следећих запремина: 

- за кориснике индивидуалних стамбених 
објеката, посуда (канта) са рукохватима и покл-
опцем, запремине од 50 до 120 литара; 

- за кориснике стамбених објеката са најмање 
четири стана, затворени контејнер запремине 1,1 
м3, у зависности од броја и потребе корисника; 

- за кориснике пословних објеката корисне 
површине објекта преко 200 м2, најмање један 
затворени контејнер запремине 1,1 м3, у зави-
сности од броја и потребе корисника. 

 
Члан 68. 

 
Мјесто за смјештај посуда за одлагање кому-

налног отпада, за изграђене стамбено - пословне 
објекте, одређује надлежни орган управе за 
просторно уређење и за комуналне послове. 

Мјеста на коме су постављене посуде за от-
патке морају се држати у чистом и уредном стању. 

 
Члан 69. 

 
Имаоци комуналног отпада дужни су изно-

сити отпад у завезаним намјенским врећицама и 
одлагати га у посуде за комунални отпад на за то 
одређеним мјестима. 

 
Члан 70. 

 
Имаоци и произвођачи комуналног и инду-

стријског отпада дужни су комуналном полицајцу 
на његов захтјев предочити доказ о начину од-
лагања отпада који су произвели. 

 
Члан 71. 

 
Сви имаоци и произвођачи отпада из члана 

59. ове одлуке, дужни су надлежном предузећу 
коме je општина повјерила вршење ових дјела-
тности плаћати мјесечну накнаду на име кори-
шћења комуналних услуга. 

 
Члан 72. 

 

Одвоз комуналног отпада врши се специја-
лним возилом за одвоз отпада и одлаже се на за то 
одређену депонију. 

Радници који одвозе отпад из домаћинства 
као и други ситни отпад који je пo својој природи и 
својствима сличан отпаду из домаћинства дужни 
су: 

1. пажљиво руковати посудама за отпад тако 
да се отпад не расипа, не прља околина и да се 
посуде не оштећују, 

2. прикупити и уклонити затечени и расути 
отпад поред посуде, 

3. посуде за отпад вратити на мјесто и 
затворити поклопац на посуди, 

4. очистити површину око посуде, 
5. одложени отпад на мјестима гдје нису п-

остављене посуде покупити и мјесто очистити. 
 

Члан 73. 
 

Домаћинства и други произвођачи отпада су 
дужни крупни и селективно прикупљени отпад 
одложити у контејнере за одређене врсте намјене, 
постављене на одређеним мјестима у градском 
подручју. 

Домаћинства и други произвођачи отпада у 
мјесним заједницама: Осиња, Календеровци и Тр-
стенци су дужни крупни и селективно прикупљени 
отпад одложити у контејнере који су постављени у 
тим подручјима, на одређеним локацијама. 

 
Члан 74. 

 
Домаћинства и други произвођачи отпада су 

дужни свој продуковани опасни отпад предати на 
одређена мјеста за селективно прикупљање (це-
нтре) или особи која je овлашћена за пружање 
услуга у управљању отпадом. 

 
Члан 75. 

 
Одвоз крупног отпада сакупљеног на одре-

ђеним мјестима, у кругу предузећа, двориштима 
стамбених или пословних зграда врши давалац 
комуналних услуга, на захтјев и о трошку власника 
и имаоца истог. 

 

Члан 76. 
 

Одвоз и депоновање крупног отпада који je 
одложен на јавним површинама, односно на мје-
стима која нису за то предвиђена, a чији власник 
није познат, врши надлежно предузеће, на основу 
налога издатог од стране органа управе надлежног 
за комуналне послове. 

 

Члан 77. 
 

Забрањено je спаљивање свих врста отпада. 
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VI - ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Члан 78. 

 
Отпадне воде чине атмосферске падавине, и 

вода од прања улица и јавних површина, a исте се 
одводе путем сливника и уређаја за одводњу. 

Уличне сливнике, као и уређаје за одводњу 
атмосферских и отпадних вода са јавних површина 
одржава надлежно предузеће којем општина по-
вјери вршење ових послова. 

 
Члан 79. 

 
Забрањено je отворене сливничке канале за 

одвођење атмосферских вода уз саобраћајнице пре-
моштавати без одобрења органа управе надлежног 
за комуналне послове. 

 
Члан 80. 

 
Забрањено je ненамјенско коришћење сли-

вника. 
 
VII - ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ JAMA 
 

Члан 81. 
 

У насељеним мјестима на подручју општине 
Дервента која имају јавну канализациону мрежу 
сви имаоци отпадних вода морају бити при-
кључени на ту мрежу. 

Уколико због конфигурације терена или 
других разлога није могуће извршити прикључак 
на канализациону мрежу, односно у насељеним 
мјестима у којима не постоји јавна канализациона 
мрежа, имаоци отпадних вода морају изградити 
септичке јаме и прикључити се на исте. 

 
Члан 82. 

 
Септичке јаме морају бити изграђене пo свим 

прописаним санитарно-хигијенским условима и 
морају се редовно одржавати. 

Септичке јаме не смију имати никакве пре-
ливе, којима би се садржај излијевао на околну 
површину или у водоток. 

 
Члан 83. 

 
Чишћење септичких јама обавља предузеће, 

односно предузетник регистрован за ту врсту де-
латности, у складу са санитарно-техничким усло-

вима, a на захтјев и о трошку власника септичке 
јаме. 

Чишћење септичких јама врши се одмах пo 
њеном пуњењу, a најмање једном годишње. 

 
Члан 84. 

 
Власници септичких јама дужни су на вријеме 

извршити њихово чишћење како не би дошло до 
прелијевања, a тиме и загађивања околине. 

Одвоз фекалија врши се специјалним мото-
рним возилима (цистернама) из којих се фекалије 
не могу просипати. 

Фекалије се из возила истресају у градску 
канализацију, односно у шахт који одреди 
надлежно комунално предузеће. 

 
VIII - ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 85. 
 

Забрањено je држање говеда, коња, свиња, 
оваца, коза, зечева и пернате живине на дијелу 
градског подручја у улицама одређеним од I до V 
зоне пo Одлуци о грађевинском земљишту. 

Забрана из претходног става односи се и на 
сва дворишта објеката у којима се врше јавни 
послови или окупља већи број грађана a нарочито 
здравствених установа, школа и других објеката од 
општег интереса као и на подрумске и пословне 
просторије. 

 
Члан 86. 

 
У улицама VI зоне, које су одређене Одлуком 

о грађевинском земљишту, и у подручјима ван 
града, дозвољено je држање домаћих животиња 
под слиједећим условима: 

 
- ако постоји ограђено двориште одвојено од 

улице и других зграда, 
- ако за смјештај домаћих животиња постоје 

посебно изграђени објекти, удаљени од стамбених 
објеката и пута 20 м, a од водног објекта најмање 
50 м низводно, 

- ако je објекат, у којем су смјештене домаће 
животиње, прикључен на канализацију или се-
птичку јаму, 

- ако су уз свињце и штале изграђена и ђу-
бришта, која морају бити изграђена од непропу-
сног материјала (бетона) укопана у земљи са ос-
очном јамом, 

- ако се објекти за држање домаћих животиња 
држе у чистом и уредном стању. 
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Члан 87. 
 

Лешеви угинулих животиња, трулеж и сл. 
могу се превозити само у за то намијењеним за-
твореним возилима. 

Закопавање угинулих животиња врши се 
искључиво на сточном гробљу, ван насеља, којег 
одреди ветеринарска инспекција. 

Aко je животиња угинула од заразне болести, 
мора се укопати 2 метра дубоко у јаму у коју je 
претходно бачено кречно млијеко ради дези-
нфекције. 

 
Члан 88. 

 
За извршење одредаба из претходног члана 

одговоран je власник угинуле животиње, односно 
лице које je усмртило животињу, ако je животиња 
усмрћена мимо воље власника, ако нема власника 
одговорно je надлежно предузеће, a у сеоским 
насељима орган мјесне заједнице. 

 
Члан 89. 

 
Пси се морају држати у кућицама, удаљени од 

стамбених зграда и улица, најмање три метра у 
простору затвореном од улица и од водних 
објеката према посебним прописима. 

Објекти за псе морају се држати у чистом 
стању и повремено дезинфиковати. 

Забрањено je пуштање паса и мачака да се 
слободно крећу. 

 
IX - ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНОГ РЕДА 

- КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ У 
ОПШТОЈ УПОТРЕБИ 

 
Члан 90. 

 
Под одржавањем комуналног реда у смислу 

ове одлуке подразумијева се уређење и одржавање 
улица, тргова, јавног зеленила и других јавних 
површина, комуналних и других јавних објеката, 
спољних дијелова зграда, фонтана и јавних чесми, 
електричних стубова - јавне расвјете, огласних 
табли и других објеката на подручју општине, као 
и уклањање дотрајалих зграда и објеката. 

 
Члан 91. 

 
Улице, тргови и друге јавне површине могу се 

градити и реконструисати само под условима пре-
двиђеним планом, уз прописану техничку доку-
ментацију. 

Члан 92. 
 

Приликом изградње нових или реконстру-
кције постојећих објеката, претходно се мора изв-
ршити стручни преглед и евентуална реконстру-
кција или нова изградња подземних индустријских 
инсталација и уређаја (водовод, канализација, еле-
ктро и ПТТ мрежа и слично). 

 
Члан 93. 

 
Раскопавање улица, тргова и јавних површина 

може вршити предузеће које одржава инсталације 
и уређаје, ради постављања, уклањања или измјене 
подземних инсталација и уређаја, a пo прибавље-
ном одобрењу општинског органа управе надле-
жног за комуналне послове. 
 

Члан 94. 
 

Уколико се коловоз раскопава пo ширини, 
раскопавање се мора вршити пo етапама, тако да 
једна страна коловоза увијек буде оспособљена за 
одвијање саобраћаја. 

Уколико су радови такве природе да се не 
могу вршити на овакав начин, инвеститор je дужан 
да улицу затвори, постави прописне ознаке и 
радове обави у року предвиђеном у одобрењу за 
грађење. 

Уколико се раскопавање тротоара врши пo 
ширини, извођач радова je дужан да одговарајућим 
средствима осигура безбједан прелаз пјешака пре-
ко ископа, прилаз продавницама, школама, аутобу-
ској станици и другим важним друштвеним обје-
ктима. 

 
Члан 95. 

 
Оштећења пa постојећим инсталацијама која 

су настала раскопавањем јавних и осталих повр-
шина, дужан je о свом трошку санирати извођач 
радова. 

 
Члан 96. 

 
По завршетку одобрених радова извођач je 

дужан да јавну површину доведе у првобитно ста-
ње и да уклони све отпатке са површина на којима 
су се радови изводили, у року датом у одобрењу. 

 
Члан 97. 

 
Уколико би се након извјесног временског пе-

риода, a најдаље у року од годину дана од заврше-
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тка радова, на мјесту где су извођени радови 
појавило видљиво улегнуће или напукнуће површ-
ине која омета или угрожава саобраћај, инвеститор 
je дужан да на захтјев општинског органа управе 
надлежног за комуналне послове отклони о свом 
трошку уочене недостатке. 

 
Члан 98. 

 
Електрични и телефонски стубови и други 

комунални објекти и уређаји могу се постављати 
на улицама, тротоарима, трговима и другим јавним 
површинама, само на мјестима предвиђеним ур-
банистичким рјешењем и пo одобрењу надлежног 
општинског opraпa управе. 

 
Члан 99. 

 
Изградња приступних путева и стаза, са ул-

ица, преко паркова и канала, може се вршити само 
од тврдог материјала и под условима које одреди 
падлежни општипски орган управе. 

Колски прилаз градилишту и сличним обје-
ктима мора бити потпођен даскама одговарајуће 
дебљине, a прелаз преко ивичњака тако постављен 
да повшринска вода може брзо протицати. 

 
Члан 100. 

 
Забрањује се прелаз техничких возила преко 

саобраћајних и зелених површина, како се јавне 
површине преласком таквих возила, усљед његове 
тежине, висине или неких других разлога, не би 
могле уништити или оштетити. 

 
Члан 101. 

 
Ивичњаци између тротоара и коловоза не см-

ију се спуштати нити клесати ради преласка мо-
торних возила. 

У изузетним случајевима може се одобрити 
спуштање или клесање ивичњака, ако би прелаз 
возилом преко ивичњака представљао изузетну 
тешкоћу за нормалан прилаз стамбеном објекту 
или пословном простору и прелазу инвалидским 
колицима, што се утврђује стручном опјеном на-
длежних општинских органа управе. 

 
Члан 102. 

 
Сви отвори (шахтови, окна и сливници) на 

улицама, трговима, пијацама, парковима, дворишт-
има и другим мјестима, морају бити у исправном 
стању. 

Отворима у смислу претходног става сматрају 
се нарочито: 

а) отвори за водовод, канализацију, електри-
чне и телефонске каблове и слично, 

б) отвори за убацивање огрева и другог мате-
ријала - подрумски прозори. 

 
Члан 103. 

 
Отвори морају бити обезбјеђени технички 

исправним затварачима - поклопцима. 
Затварачи, односно поклопци, отвора на ули-

цама и другим површинама јавног саобраћаја мо-
рају бити од ребрастог материјала, a поједина поља 
заливена асфалтом. 

Дотрајали, односно нефункционални затва-
рачи и поклопци морају се замијенити. 

За вријеме извођења радова на отворима, око 
истих се морају поставити препреке од чврстог 
материјала и обиљежити видљивим знацима упо-
зорења, a пo завршетку радова отвори се морају 
прописно затворити a препреке уклонити. 

 
Члан 104. 

 
О одржавању отвора за водовод, канализа-

цију, електричне, телефонске и телеграфске ка-
блове, старају се предузећа која отворе користе или 
су joj пренесени на управљање. 

О одржавању отвора за убацивање огрева и 
другог материјала, подрумских прозора, отвора за 
освјетљавање просторија и слично, стара се орган 
који управља зградом, односно власник или кори-
сник зграде. 

 
Члан 105. 

 
Називи улица, тргова или других јавних по-

вршина морају бити видљиво истакнути на раскрс-
ницама, a орган управе надлежан за комуналне 
послове дужан je на почетку сваке улице поставити 
таблу са називом улице на зграду или други 
објекат. 

Бројеви зграда обавезно се постављају на 
свакој згради са десне стране од улаза или изнад 
улаза, водећи рачуна о њиховој видљивости. 

Aко зграда има више улаза непосредно веза-
них за улицу, сваком улазу утврђује се посебан 
кућни број. 

Таблица са кућним бројем израђује се од 
емајлираног лима величине 20 х 15 cm, a кућни 
број исписује се бијелом бојом на тамноплавој 
основи. 



Датум: 16. 10. 2013. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 8 Страна 15  

Бројеве зграда одређује орган управе надл-
ежан за комуналне послове. 

Власници и корисници зграда дужни су да 
кућне бројеве држе истакнуте стално на зградама, 
да их чувају и држе у исправном стању. У случају 
да број зграде због непажње власника, односно 
корисника буде скинут или изгубљен, власници, 
корисници зграде дужни су да изврше набавку 
другог броја о свом трошку. 

Власници новоизграђених зграда дужни су 
најкасније у року од два мјесеца пo усељењу да 
поставе кућни број о свом трошку. 

 
Члан 106. 

 
Спољни дијелови зграде (фасаде, балкони, 

симсови, украсни дијелови, ограде, олуци, излози, 
врата, прозори и дрзто) морају се одржавати у 
технички исправном стању. 

О чистоћи и исправности спољних дијелова 
зграда стара се заједница етажних власника, од-
носно орган који управља зградом, власник или 
корисник зграде. 

Обавезу уређења фасаде утврђује и уређује 
орган управе надлежан за просторно уређење. 

 
Члан 107. 

 
Забрањено je прљати или на други начин ош-

тећивати зидове, фасаде, излоге, друге спољне ди-
јелове зграда, ограде, као и рекламе, називе фирме 
и сличне натписе. 

 
Члан 108. 

 
Излози трговинских, занатских и других ра-

дњи и осталих пословних просторија израђују се 
према прописима предвиђеним за одређену дјела-
тност, или према врсти робе која се у тим 
просторијама продаје или рекламира. 

 
Спољни дијелови излога морају се према по-

треби бојити, a стаклене површине редовно прати. 
 

Члан 109. 
 

Рекламе и витрине које се на одређеним 
мјестима постављају као посебни објекти, влас-
ници су дужни редовно одржавати у чистом и 
уредном стању. 

 
Натписи над објектима из претходног става 

морају се обнављати уколико су нечитљиви или je 
боја изгубила интензитет. 

Члан 110. 
 

Плакати, објаве, огласи, позиви и сл. могу се 
истицати само на огласне табле које су постављене 
за те сврхе. 

Изузетно од става 1. овог члана плакати и 
друга обавјештења јавног карактера могу се лије-
пити и на привремене ограде којима je ограђено 
игралиште, градилиште и слични објекти, као и 
унутар излога уколико то дозволе власници или 
корисници тих објеката. 

Плакати и друга обавјештења истакнута ван 
дозвољеног мјеста, уклониће се пo налогу кому-
налне полиције на терет постављача. 

 
Члан 111. 

 
Огласне табле за истицање објава, огласа, 

обавјештења, плаката, посмртних плаката, позива и 
слично, као и други објекти сличне намјене могу се 
постављати само на мјестима које одреди надле-
жни општински орган управе. 

 
Члан 112. 

 
Плакати и друга обавештења морају бити 

исписани читко, јавно и естетски компоновани. 
Текстови плаката и других обавјештења не 

смију својим садржајем да вријеђају мјесна, на-
ционална и вјерска осјећања грађана. 

 
Члан 113. 

 
Рекламни панои, рекламни и слични натписи 

могу се постављати на зградама, пословним про-
сторијама као и другим мјестима, само пo одо-
брењу органа општинске управе надлежног за 
комуналне послове. 

У захтјеву којим се тражи одобрење из става 
1. овог члана инвеститор je дужан навести пр-
иједлог локације постављања, димензије рекламног 
паноа, опис паноа (једнострани, двострани) и пе-
риод коришћења. 

Уз захтјев инвеститор je обавезан доставити 
фотографију рекламног паноа, односно натписа, 
ситуацију терена или идејно решење које садржи 
тлоцрт, пресјек, изглед фасаде и друге детаље. 

За постављање рекламног паноа на објекту у 
приватном власништву, потребно je доставити пи-
смену сагласност власника објекта или дијела обје-
кта на којем се тражи постављање рекламног 
паноа. 

Рекламни панои, рекламни и слични натписи 
морају бити израђени и постављени према одо-
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брењу и редовно се одржавати у исправном и 
уредном стању. 

Комунална полиција je дужна да нареди ук-
лањање рекламног паноа, рекламног и сличног 
натписа, који je постављен без одобрења или 
противно условима у одобрењу. 

 
Члан 114. 

 
Саобраћајне знакове и семафоре може поста-

вљати само овлашћено предузеће на мјестима која 
су дефинисана пројектом регулације саобраћаја. 

Саобраћајни знаци и семафори морају се ста-
лно одржавати у исправном и уредном стању. 

 
Члан 115. 

 
Комунални објекти као што су: телефонске 

говорнице, киосци и други слични објекти могу се 
постављати односно израђивати само на основу 
одобрења за грађење издатог од стране органа оп-
штинске управе надлежног за просторно уређење и 
под условима датим у одобрењу. 

 
Члан 116. 

 
Власници, односно корисници објеката из пр-

етходног члана ове одлуке, дужни су да их редовно 
одржавају у уредном, исправном и чистом стању. 

 
Члан 117. 

 

Aко су објекти из члана 115. ове одлуке 
престали да се користе или je одобрење за њихово 
постављање издато на одређено вријеме, такав об-
јекат се мора уклонити одмах пo истеку времена на 
које гласи одобрење. 

Уколико власници објекта не поступе на на-
чин утврђен у ставу 1. овог члана, комунална поли-
ција ће наложити уклањање објекта о њиховом 
трошку. 

 

Члан 118. 
 

За вријеме обиљежавања значајнијих датума и 
свечаности, предузећа и друга правна лица, влас-
ници или корисници пословних и стамбених про-
сторија дужни су нарочиту пажњу посветити уре-
ђењу и одржавању површина и просторија које им 
припадају или које користе. 

 

Члан 119. 
 

Ha свим јавним објектима самосталних за-
натских и угоститељских радњи морају бити 
уграђени држачи застава на одговарајућем мјесту. 

Члан 120. 
 

Сва предузећа, установе и друга правна лица 
који су власници или корисници пословних про-
сторија обавезни су да имају одговарајућу заставу 
Републике Српске, коју ће уочи републичких 
празника, прослава и других значајнијих датума и 
свечаности обавезно истаћи на згради до уличне 
стране у држачима. 

У дане националне и друге проглашене 
жалости обвезници из овог и претходног члана 
заставе ће истакнути на пола копља. 

Уколико обвезници из претходног става не-
мају уредну и одговарајућу заставу, дужни су je 
набавити у року од три мјесеца од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

 
Члан 121. 

 
Поводом државних празника и других мани-

фестација од значаја за општину или град, врши се 
уређење и декорација града и мјесних заједница. 

 
Члан 122. 

 
Истакнуте заставе морају се скинути првог ра-

дног дана пo истеку празника, односно завршене 
свечаности. 

Забрањује се истицање нечитких, изгужваних, 
поцијепаних, дотрајалих и протупрописно изр-
ађених застава. 

 
Члан 123. 

 
Декорације и уређење града врши надлежно 

предузеће према утврђеном програму. 
Програм декорације и уређења града доноси 

орган управе надлежан за комуналне послове уз 
сагласност Начелника општине. 

 
Члан 124. 

 
Ha подручју општине Дервента на мјестима 

које одреди орган управе надлежан за комуналне 
послове постављају се корпе за отпад. 

Забрањено je постављање корпи за отпад на: 
- стубове саобраћајне сигнализације, 
- стубове јавне расвјете, 
- јарболе за заставе, 
- дрвеће и друго растиње, 
- мјеста на којима ометају безбједност сао-

браћаја, 
- друга мјеста којима нарушавају естетски 

изглед насеља. 
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Ha корпама за отпад могу се постављати од-
говарајући натписи који упозоравају грађане на 
заштиту околине и поштовање комуналног реда у 
општини Дервента. 

О постављању, одржавању и замјени корпи за 
отпад брине се орган управе надлежан за ко-
муналне послове. 

 
Члан 125. 

 
Изузетно из претходаног члана, корпе за 

отпад на јавним површинама и објектима у којима 
се обавља пословна дјелатност, могу постављати и 
друга правна и физичка лица, a на основу одо-
брења органа управе надлежног за комуналне 
послове, у ком случају се о њиховом одржавању 
брине лице које их je поставило. 

 
Члан 126. 

 
Орган управе надлежан за комуналне послове 

одређује мјеста за постављање клупа за сједење, те 
врши њихово постављање, одржавање и замјену. 

 
Члан 127. 

 
Јавне фонтане морају се одржавати у уредном 

и исправном стању о чему се брине надлежно пре-
дузеће. 

У фонтанама je забрањено купање људи и 
животиња, коришћење воде на било који начин, 
бацање отпада, опушака и сл. 

 
Члан 128. 

 
Јавни WC морају бити опремљени одгова-

рајућом опремом и морају се одржавати у уредном 
и исправном стању. 

Јавним WC управља и одржава их правно или 
физичко лице коме Начелник општине повјери вр-
шење тих послова у складу са законским про-
писима. 

 
Члан 129. 

 
Забрањено je комуналне објекте и уређаје у 

општој употреби уништавати или на било који 
други начин оштећивати. 

 
- ЈАВНА РАСВЈЕТА 
 

Члан 130. 
 

Јавну расвјету чине: расвјетна тијела пост-
ављена на улицама, трговима, парковима, ауто-

буским станицама, око јавних и спортских обје-
ката, објеката културне и историјске вриједности, 
око вјерских објеката, те око мостова, степеништа 
и сл. 

 
Члан 131. 

 
Електрични стубови и други објекти и ин-

сталације потребни за јавно освјетљење могу се 
постављати само на основу одобрења за грађење 
издатог од стране надлежног општинског органа 
управе и према условима датим у одобрењу. 

 
Члан 132. 

 
Јавна расвјета мора се редовно одржавати у 

стању функционале исправности (прати, чистити, 
мијењати уништене или оштећене дијелове, сија-
лице и сл.). 

О одржавању јавне расвјете брине орган уп-
раве надлежан за комуналне послове путем овла-
шћеног предузећа. 

 
Члан 133. 

 
Јавна расвјета мора радити према Програму 

уштеде електричне енергије у потрошњи за јавну 
расвјету методом временских тајмера. 

 
Члан 134. 

 
Објекти историјске и културне вриједности 

морају се освијетлити тако да њихове архитекто-
нске и друге вриједности долазе до пуног изражаја, 
на начин да извор свјетлости буде заштићен од 
пролазника. 

Ha расвјетне стубове могу се постављати ре-
публичке и засрасне заставице, рекламне заставице 
и рекламни панои, уз одобрење органа управе 
надлежног за комуналне послове. 

Забрањено je прикључивање електричних 
потрошача на расвјетна тијела и стубове јавне 
расвјете без одобрења надлежног органа. 

 

- ОТВОРЕНЕ ПИЈАЦЕ 
 

Члан 135. 
 

Отворене пијаце се организују за промет 
пољопривредних и занатских производа (градске 
пијаце) и за промет стоке (сточне пијаце). 

 

Члан 136. 
 

Отворене пијаце на којима се обавља промет 
пољопривредних и других производа као и живе 
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стоке морају бити чисте и уредне, о чему се брине 
надлежно предузеће коме je повјерено организа-
вање и одржавање пијаца. 

 
Члан 137. 

 
Пијачни ред доноси надлежно предузеће које 

управља и одржава пијаце, на основу сагласности 
Начелника општине Дервента. 

Пијачним редом утврђују се: 
- границе и начин уређења пијаце, 
- локације тезги и других покретних уређаја, 
- радно вријеме пијаце, 
- производи које je дозвољено продавати на 

пијаци, 
- начин уређења сточне пијаце (ограда, бо-

ксови за стоку, надстрешнице, распоред пo врстама 
стоке, мјесто за улаз, излаз, издавање и отпремање 
откупљене стоке и слично), 

- организација рада и одржавање реда на 
сточној и градској пијаци (преглед и легализацију 
увјерења о здравственом стању стоке, рад ветери-
нара, хигијенске мјере, вагање и исплата стоке, 
вођење евиденције о промету стоке пo врстама и 
квалитету, кретање цијена и сл.), 

- висина накнаде за коришћење пијаце, 
- предузимање мјера ради спрјечавања недо-

звољених радњи, 
- чишћење и одвожење отпада, 
- други елементи неопходни за рад пијаце. 
Надлежно предузеће коме je повјерено уре-

ђење и управљање пијацама, дужно je придржавати 
се пијачног реда. 

 
Члан 138. 

 
Надлежно предузеће коме je повјерено уре-

ђење и управљање пијацама дужно je обезбиједити 
исправност и чистоћу опреме и уређаја на истим, a 
пo истеку радног времена пијаце, простор пијаце 
очистити, опрати и уредити, те уклонити сву робу 
која je била изложена за продају. 

 

a) Градска пијаца 
 

Члан 139. 
 

Локација градске пијаце одређује се у складу 
са регулационим планом или генералним урбани-
стичким планом. 

Пијачни простор може бити откривен и 
наткривен. 

Уз сагласност Начелника општине може се 
организовати пијаца и на другим мјестима уз при-
бављено мишљење мјесне заједнице. 

Намирнице се на пијацама излажу и продају 
на наткривеним столовима, који морају бити по-
стављени у реду и разврстани према врстама 
намирница: 

- месо и месни производи, 
- заклана и очишћена живина, 
- риба, 
-jaja, 
- млијеко и млијечни производи, 
-воће и поврће, 
- хљеб и пециво, 
- зачини и чајеви. 
Месо, риба, хљеб, пециво, млијеко и млијечни 

производи могу се продавати само у посебним бо-
ксовима са свим потребним санитарно-хигије-
нским и техничким уређајима. 

 
Члан 140. 

 
Забрањено je на градској пијаци: 
- продаја прехрамбених намирница у нечи-

стим оштећеним посудама и незаштићене од пра-
шине и инсеката, 

- продаја млијека и млијечних производа без 
опреме продавача у бијелим кецељама, марамама и 
долактицама, као и додиривање или узимање тих 
производа рукама без кашике и виљушке, 

- паковање и замотавање прехрамбених нами-
рница у нечист и новински папир, 

- бацање отпадака изван корпи за отпатке, 
- продаја гљива, 
- излагање прехрамбених намирница на друге 

столове, осим пијачних, 
- довођење паса и других домаћих животиња, 
- излагање намирница у нечистом стању, 
- сједење на пијачним столовима и оградама, 
- улаз возилима за вријеме рада пијаце, 
- становање у баракама и отвореним про-

сторима пијаце, 
- остављање возила на пијачним површинама 

и задржавање возила дуже од потребног времена, 
- продаја алкохола, 
- припрема и продаја хране (роштиљ, печења 

и сл.), 
- продаја живе живади на столовима у 

непосредној близини мјеста за продају млијечних 
производа, 

- продаја акцизне робе. 
 

Члан 141. 
 

Чишћење и прање пијачног простора, столова 
и других уређаја на градској пијаци као и затва-
рање пијаце врши се сваки дан послије рада пијаце. 
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Зими се врши чишћење и одвоз снијега са 
градске пијаце, с тим што je забрањено згртати 
снијег под пијачне столове. 

 
б) Сточна пијаца 
 

Члан 142. 
 

Локација сточне пијаце у селу и граду се 
одређује урбанистичким планом и другим про-
писима. 

 
Члан 143. 

 
Забрањено je на сточној пијаци: 
- нагоњење пазара и на други начин по-

средовање између купца и продавца, 
- продаја млијека и млијечних производа, 
- продаја, точење и уживање алкохола, 
- продаја воћа и поврћа, 
- припрема и служење хране (печења и сл.). 
 
- ВАШАРИ 
 

Члан 144. 
 

У Дервенти се одржава годишњи сточни, 
робни и забавни вашар (у даљем тексту: Вашар), уз 
манифестације привредног, културног и спортског 
садржаја. 

Вашар се одржава сваке године 28. августа, a 
његово трајање утврђује се Програмом којег доно-
си Начелник општине на приједлог надлежног 
предузећа. 

 
Члан 145. 

 
Ha вашару се може вршити промет стоке и 

других роба прописаних у вашарском реду. 
 

Члан 146. 
 

Чишћење вашарског простора и одвоз отпада 
врши се обавезно и свакодневно за вријеме трајања 
вашара, те одмах након завршетка вашара. 

 
Члан 147. 

 
Надлежно предузеће je дужно свим учесни-

цима вашара (даваоцима услуга), да обезбиједи 
прикључак на електричну мрежу, a пo могућности 
и прикључак на водоводну и канализациону мр-
ежу. 

 

Члан 148. 
 

Надлежно предузеће je дужно да у дане ва-
шара обезбиједи дежурне раднике на одржавању 
електро, ПТТ и водоводних инсталација и ваша-
рских површина, те да обезбиједи канцеларијски 
простор зарад инспекцијских и других ангажо-
ваних служби. 

 
Члан 149. 

 
Ha вашару се могу вршити трговинске и 

угоститељске услуге, вашарске приредбе и игре у 
складу са вашарским редом. 

 
Члан 150. 

 
Надлежно предузеће je дужно да обезбиједи 

нормалан рад сточне и градске пијаце у складу са 
одредбама ове одлуке, пијачног реда и других 
посебних прописа. 

 
Члан 151. 

 
Продавци и кзшци стоке и других роба су 

дужни да се придржавају пијачног и вашарског 
реда и да чувају пијачне објекте, уређаје, насаде и 
зеленило, a у противном за причињену штету на 
истим починиоци одговарају материјално. 

 
Члан 152. 

 
Ha сточној и градској пијаци морају постојати 

основни инфраструктурни прикључци, санитарно-
хигијенски уређаји и опрема. 

 
Члан 153. 

 
Забрањено je продавати робу без одобрења 

надлежног органа на градској пијаци, сточној 
пијаци и вашару. 

 
-АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ, СТАЈАЛИШТА 

ТАКСИ ПРЕВОЗА И ПАРКИРАЛИШТА 
 

Члан 154. 
 

Власници и корисници станичних зграда на 
аутобуској и такси станици обавезни су исте 
одржавати у исправном и уредном стању. 

 

Члан 155. 
 

Кад су јавне површине уређене и изграђене 
као стајалишта јавног аутобуског саобраћаја на 
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њима се постављају надстрешнице за заштиту љу-
ди, a обавезно и пратећа опрема, - корпе за отпад, 
клупе, табле са ознаком стајалишта и осталим 
информацијама везаним за јавни саобраћај и сл. 

 
Члан 156. 

 
Стајалишта такси превоза морају бити јасно 

означена, а иста одржава удружење таксиста. 
 

Члан 157. 
 

Јавна паркиралишта морају бити јасно озна-
чена, a иста одржава надлежно предузеће. 

 
- РЕД КОД ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСИХ 

РАДОВА HA ОБЈЕКТИМА И ДЕПОНОВАЊЕ 
ОГРЕВНОГ ДРВЕТА HA ЈАВНИМ ПОВРШИ-
НАМА 

 
Члан 158. 

 
За истовар и утовар грађевинског материјала, 

подизање скела, те поправке вањских дијелова 
зграде и сличне грађевинске радове, може се при-
времено користити јавна површина. 

 
Члан 159. 

 
Одобрење за кориштење јавне површине за 

радове из претходног члана, на захтјев извођача 
радова или инвеститора издаје орган управе на-
длежан за комуналне послове. 

 
Члан 160. 

 
Коришћењем јавне површине у смислу члана 

158. произилази обавеза плаћања накнаде за ко-
ришћење заузете површине, осим у случајевима 
кад je инвеститор радова општина Дервента. 

 
Начин плаћања и висина накнаде утврђује се 

посебном одлуком. 
 

Члан 161. 
 

Код извођења радова из члана 158. ове одлуке 
мора се осигурати проходност тротоара и коловоза. 

 
Члан 162. 

 
Заузети дио јавне површине мора се оградити 

оградом која се мора посебно означити и пo по-
треби освијетлити. 

Извођач грађевинских радова дужан je осигу-
рати да се грађевински материјал на градилишту не 
расипа. 

 
Члан 163. 

 
Јавна површине се у правилу не може кори-

стити за одлагање земље и шута и другог отпадног 
грађевинског материјала. 

Извођач грађевинских радова дужан je вишак 
земље са ископа и отпадни грађевински материјал 
одлагати на за ту сврху предвиђене депоније. 

Извођач радова je дужан да пo завршетку 
радова уклони опрему a јавну површину доведе у 
првобитно, односно уредно стање. 

 
Члан 164. 

 
Ha јавним површинама забрањен je истовар 

утовар и депоновање огревног материјала (дрво и 
угаљ), изузев на мјестима које одобри орган управе 
надлежан за просторно уређење и за комуналне 
послове. 

Истовар, утовар и депоновање изрезаног и 
уредно сложеног огревног дрвета на одређеним 
локацијама може се одобрити у периоду од 01.09. 
текуће до 01.05. наредне године. 

Огревно дрво мора се уклонити са одобрене 
јавне површине прије истека дозвољеног рока и 
коришћена површина очистити, a евентуална 
оштећења санирати. 

Огревно дрво депоновано на јавним повр-
шинама које нису одобрене, и са одобрених јавних 
површина ван периода наведеног у ставу 2. овог 
члана, уклониће овлашћено предузеће пo налогу 
комуналне полиције на трошак власника истог. 

 
- УКЛАЊАЊЕ ПРОТИВПРАВНО ПОСТ-

АВЉЕНИХ ПРЕДМЕТА И НАПУШТЕНИХ 
ВОЗИЛА 

 
Члан 165. 

 
Сви противправно постављени предмети и 

уређаји на објектима и јавним површинама 
(монтажно-демонтажни и импровизовани објекти, 
покретни уређаји, тенде, штандови, приколице, 
рекламни и други панои, натписи фирми, оба-
вјештења, путокази, стубићи, посуде за цвијеће, 
грађевински материјал, огревни материјал, нере-
гистрована возила и слични предмети и уређаји) 
морају се уклонити. 

Aко власник, односно корисник, сам пe ук-
лони противправно постављени предмет, кому-
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нална полиција ће донијети рјешење о уклањању 
истог о трошку власника, односно корисника, 
укључујући и трошкове премјештања и скла-
диштења, a уколико je дошло до оштећења јавне 
површине укључују се и трошкови довођења јавне 
површине у првобитно стање. 

 
Члан 166. 

 
Напуштена, нерегистрована, хаварисана и 

техникчи неисправна возила и њихови дијелови 
остављени на јавним површинама уклониће се о 
трошку власника и депоновати на за то одређено 
мјесто. 

 
Члан 167. 

 
Напуштеним возилом у смислу претходног 

члана сматра се возило за које je очигледно да се не 
може користити. 

Уколико je власник возила непознат кому-
нални полицајац ће донијети рјешење којим ће 
наложити да се возило уклони у одређеном року. 

Ово рјешење се оставља на возилу уз на-
значење часа и дана када je остављено и тиме се 
сматра да je извршено уредно достављање. 

Трошкове уклањања сноси орган управе 
надлежан за комуналне послове. 

Власник je дужан преузети своје возило у 
року од 15 дана од дана уклањања уз намирење 
трошкова (уклањање, лежарина и сл.). 

У противном након истека рока из претходног 
става, возило се продаје у секундарне сировине 
ради намирења насталих трошова премјештања и 
складиштења и трошкова продаје. 

Приход остварен продајом ових возила 
уплаћује се у буџет општине Дервента. 

 
X - НАДЗОР 
 

Члан 168. 
 

Надзор над провођењем одредаба ове одлуке 
врши орган управе надлежан за комуналне пос-
лове, комунална полиција општине Дервента и на-
длежна инспекција, свако из своје надлежности, у 
складу са законским прописима. 

 
Члан 169. 

 
Комунални полицајац, односно инспектор, 

рје-шењем налаже извршење одређених мјера и 
радњи и одређује рок за њихово извршење. 

Правна и физичка лица, као и самостални 
привредници, дужни су омогућити комуналном по-
лицајцу, односно инспектору, несметано обављање 
контроле, a посебно приступ до просторија, об-
јеката и земљишта. 

 
XI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 170. 
 

Новчаном казном у износу од 500,00 до 
5.000,00 KM казниће се правно лице, a у износу од 
100 до 500 KM одговорно лице у правном лицу за 
почињене прекршаје, односно ако поступи су-
протно одредбама, слиједећих чланова: 7, 9. (став 
2. 3. и 4.), 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39. (став 1.), 41. (став 2.), 
42, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 60. (став 2 и 3), 
63, 64, 65, 66, (став 1. и 3.), 68. (став 2.), 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 
94, 95, 96, 97, 100, 101. (став 1.), 103, 105, 106. (став 
1.и2.), 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 
122, 124, 127, 128, 129, 132. (став 1.), 134. (став 3.), 
136, 138, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 
154, 156, 157, 161,162, 163,164, 165. (став 1.). 

 
Члан 171. 

 
Новчаном казном у износу од 200,00 до 

1.000,00 KM казиће се самостални привредник, од-
носно предузетник, за почињене прекршаје, одн-
осно ако поступи супротно одредбама, слиједећих 
чланова: 7, 9, 10, 17, 20. (став 1. 2. и 3.), 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37. (став 1. тачка 11.), 
38, 39. (став 1.), 42. (став 1. тачка 2. и 3.), 47, 48, 49, 
50, 51, 53, 54, 57, 58, 63, 66, (став 1. и 3.), 68. (став 
2.), 69, 70, 71, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
87, 89, 100, 101. (став 1.), 105, 106. (став 1. и 2.), 
107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 124, 
128, 129, 134. (став 3.), 140, 143, 153, 154, 156, 161, 
162, 163, 164, 165. (став 1.). 

 
Члан 172. 

 
Новчаном казном у износу од 50,00 до 200,00 

KM казиће се физичко лице, за почињене пре-
кршаје, односно ако поступи супротно одредбама, 
слиједећих чланова: 7, 9, 10. (став 3.), 17, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 39. (став 1.), 47, 48, 
49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 63, 66, (став 1. и 3.), 68. 
(став 2.), 69, 70,71, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 
(став 2.), 84, 85, 86, 87, 88, 89, 100, 101. (став 1.), 
105, 106. (став 1. и 2.), 107, 108, 109, 112, 114, 115, 
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116, 124, 127. (став 2.), 128, 129, 134. (став 3.), 140, 
143, 151, 153, 154, 161, 162,163,164, 165.(став 1.). 

 
Члан 173. 

 
За прекршаје из ове одлуке које изврши 

малољетнк, казниће се његов родитељ, усвојилац, 
односно старатељ, ако je учињени прекршај по-
сљедица њиховог пропуштања дужног старања о 
малољетнику. 

 
XII- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 174. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналном реду ("Службени гла-
сник општине Дервента", број: 7/07). 

 
Члан 175. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-198/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

 ____________________________________ 
 

217. 
 
Ha основу члана 20. Закона о равноправности 

полова у Босни и Херцеговини - Пречишћени текст 
("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 
32/10), члана 30. и 72. став 2. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 37. 
Статута општине Дервента - Пречишћени текст 
("Службени гласник општине Дервента", број: 
3/13), Скупштина општине Дервента на 11. сједн-
ици одржаној 15. октобра 2013. године, донијела je 

 
ОДЛУКУ  

о равноправности полова у општини Дервента 
 

I - Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком у општини Дервента уређује се 
остваривање равноправности полова, доношење 

прописа и предузимање посебних мјера за сп-
речавање дискриминације засноване на полу и 
стварање једнаких могућности за остваривање свих 
права и обавеза припадника/ца оба пола у локалној 
самоуправи, јавним установама и другим субје-
ктима чији je оснивач општина. 

 
Члан 2. 

 
Пуна равноправност полова гарантује се у 

свим областима друштва, укључујући али не и 
ограничавајући се на области образовања, еко-
номије, запошљавања и рада, социјалне и здравс-
твене заштите, спорта, културе, јавног живота и 
медија, без обзира на брачно и породично стање. 

 
Члан 3. 

 
Свим запосленим у органима локалне са-

моуправе, установама и другим јавним службама 
чији je оснивач општина и мјесним заједницама на 
територији општине Дервента, гарантује се једнак 
третман и остваривање једнаке могућности код 
коришћења свих погодности, једнаке услове на-
предовања, приступ обукама и стицању нових 
знања и вјештина и све друге бенефиције из рада 
под једнаким условима. 

 
II - Основни појмови 
 

Члан 4. 
 

Дискриминација пo основу пола je свако 
стављање у неповољнији положај било којег лица 
или групе лица засновано на полу због којег се 
лицима или групи лица отежава или негира пр-
изнавање, уживање или остваривање људских 
права или слобода. 

Дискриминација може бити директна, индире-
ктна, узнемиравање, сексуално узнемиравање, по-
дстицање на дискриминацију и насиље пo основу 
пола. 

 
Члан 5. 

 
Директна дискриминација пo основу пола 

постоји када je лице или група лица била трети-
рана, третира се или може бити третирана не-
повољније у односу на друго лице или групу лица 
у истој или сличној ситуацији. 

Индиректна дискриминација пo основу пола 
постоји када je привидно неутрална правна норма, 
критеријум или пракса једнака за све доводила, 
доведе или би могла довести у неповољнији 
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положај лице или групу лица једног пола у 
поређењу са лицем или групом лица другог пола. 

 
Члан 6. 

 
Узнемиравање je свако нежељено понашање 

пo основу пола којим се жели повриједити дос-
тојанство лица или групе лица и створити застра-
шујуће, непријатељско, деградирајуће, понижа-
вајуће или увредљиво окружење или којим се 
постиже такав учинак. 

Сексуално узнемиравање je сваки нежељени 
облик вербалног, невербалног или физичког пона-
шања полне природе којим се жели повриједити 
достојанство лица или групе лица, или којим се 
постиже такав учинак, нарочито кад то понашање 
ствара застрашујуће, непријатељско, деградира-
јуће, понижавајуће или увредљиво окружење. 

Подстицање на дискриминацију засновано на 
полу, ако je почињено са намјером, изједначава се 
са дискриминацијом у смислу члана 3. Закона. 

 
Члан 7. 

 
Насиље пo основу пола je свако дјеловање 

којим се наноси или може бити нанесена физичка, 
психичка, сексуална или економска штета или 
патња, као и пријетња таквим дјеловањем које 
спутавају лице или групу лица да ужива у својим 
људским правима и слободама у јавној и приватној 
сфери живота. 

 
Члан 8. 

 
Виктимизација je облик дискриминације који 

постоји када се лице или група лица доведе у 
неповољнији положај због одбијања налога за ди-
скриминаторским поступањем, пријаве дискрими-
нације, свједочења у поступку заштите од дискри-
минације пo основу пола или ако je на било који 
други начин учествовао у поступку вођења због 
дискриминације пo основу пола. 

 
III - Остали појмови 
 

Члан 9. 
 

Пол представља биолошке и психолошке 
карактеристике пo којима се разликују лица му-
шког и женског пола, a означава и гендер/род као 
социолошки и културолошки условљену разлику 
између лица мушког и женског пола и односи се на 
све улоге и особине које нису условљене или 
одређене искључиво природним или биолошким 

факторима, него су прије производ норми, праксе, 
обичаја и традиције и кроз вријеме су промје-
нљиви. 

Равноправност полова значи да су лица му-
шког и женског пола једнако присутна у свим 
областима јавног и приватног живота, да имају 
једнак статус, једнаке могућности за остваривање 
свих права, као и једнаку корист од остварених 
резултата. 

Равноправан третман свих лица мушког и 
женског пола подразумијева обезбјеђивање одсус-
тва дискриминације пo основу пола. 

Једнаке могућности свих лица без обзира на 
пол подразумијевају одсуство препрека за економ-
ско, политичко и друштвено учешће пo основу 
пола. 

Дискриминација у језику постоји када се 
користи искључиво један граматички род као 
генерички појам. 

Институционални механизми за равноправ-
ност полова подразумијевају тијела и лица која 
успостављају надлежни законодавни, извршни и 
органи управе на свим нивоима власти у Босни и 
Херцеговини ради спровођења Закона о равно-
правности полова у Босни и Херцеговини, коорди-
нације и реализације програмских циљева из 
Гендер Акционог плана Босне и Херцеговине и 
обезбјеђивања спровођења међународних станд-
арда у области равноправности полова. 

Гендер Акциони план Босне и Херцеговине je 
стратегија којом се дефинишу програмски циљеви 
за остваривање равноправности полова у свим 
областима друштвеног живота и рада, у јавној и 
приватној сфери. 

 
IV - Примјена принципа равноправности 

полова 
 

Члан 10. 
 

Принцип равноправности полова у општини 
Дервента, примјењује се приликом избора, имен-
овања и конституисања нарочито у: 

 
- Скупштини општине и њеним радним ти-

јелима и комисијама које oнa именује, 
- Радним тијелима и комисијама које формира 

Начелник општине, 
- Органима управљања јавних предузећа, 

установа и других opгaнa, чији je оснивач општина 
Дервента, 

- Општинској изборној комисији Дервента, 
- Савјетима мјесних заједница на територији 

општипе Дервента. 
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Члан 11. 
 

Приликом избора, именовања и конституи-
сања opгaнa и тијела из члана 10. ове одлуке 
обезбјеђује се заступљепост најмање 40% припа-
дника/ца мање заступљеног пола. 

 
Члан 12. 

 
Принцип равноправности полова примјењује 

се пpи формирању делегација општине Дервента, a 
што се нарочито односи нa делегације које 
учествују у раду нa представљању општине у 
оквиру остваривања права из њених надлежности. 
Жене и мушкарци имају право да равномјерно и 
без дискриминације предствљају општину у међу-
народној и међуопштинској сарадњи која се оства-
рује у оквиру надлежности општине, да буду пред-
стављани и учествују у раду међународних и међ-
уопштинских институција чији je општина члан. 

Принцип равноправности полова примјењује 
се приликом одређивања састава, избора и име-
новања делегација које представљају општину у 
међународној и међуопштинској сарадњи, сајам-
ским манифестацијама, као и пројектима пре-
кограничне сарадње. 

 

Члан 13. 
 

Принцип равноправности полова интегрише 
се и остварује у свим областима у којима се 
реализују надлежности општине Дервента. 

Принцип равноправности полова интегрише 
се у све стратешке документе општине Дервента, a 
нарочито у Стратегију развоја општине Дервента и 
у Буџет општине Дервента. 

 

V - Обавезе органа општине 
 

Члан 14. 
 

Органи општине Дервента су дужни да пре-
дузму све одговарајуће и потребне мјере ради сп-
ровођења одредаба прописаних законом и Гендер 
Акционим планом Босне и Херцеговине, опјењују 
и вреднују утицај свих својих одлука и активности 
на положај жена и мушкараца у свим фазама 
планирања, доношења и спровођења одлука, као и 
да прикупљају, евидентирају и обрађују статис-
тичке податке и информације разврстане пo полу 
које се обрађују у оквиру њихове надлежности. 

 

Члан 15. 
 

Органи оштине Дервента ће, у складу са од-
редбама важећих законских прописа и међунаро-

дних стандарда у области равноправности полова, 
предузимати подстицајне и програмске мјере за 
подстицање и остваривање родне равноправности 
на основу анализе положаја жена и мушкараца у 
области за коју се утврђују. 

 
Члан 16. 

 
Органи општине активно сарађују са Ми-

нистарством за људска права и избјеглице и 
другим органима и тијелима, међународним ор-
ганизацијама, као и невладиним организацијама 
које се баве питањима родне равноправности у 
циљу постизања родне равноправности на те-
риторији општине Дервента. 

 
VI - Институционални механизми 
 

Члан 17. 
 

Институционални механизми за остваривање 
родне равноправности су: Агенција за равнопра-
вност полова Босне и Херцеговине, Гендер центар 
Републике Српске и Одбор за равноправност 
полова Скупштине општине Дервента. 

 
Члан 18. 

 
Одбор за равноправност полова Скупштине 

општине учествује у креирању стратешких доку-
мената, a нарочито у креирању и усвајању Страт-
егије развоја општине Дервента и Буџета општине 
Дервента. 

Одбор за равноправност полова Скупштине 
општине у сарадњи са органима локалне само-
управе, другим органима, установама и органи-
зацијама, разматра одлуке и друга акта коja се 
односе на остваривање начела родне равнопра-
вности и прати примјену истих. 

 

VII - Завршне одредбе 
 

Члан 19. 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-199/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

 
Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
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218.  
 
Ha основу члана 18. алинеја 1. и члана 30. 

алинеја 8. Закона о локалној самоуправи ("Слу-
жбени гласник Републике Српске", број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 11. Закона о социјалној 
заштити ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 37/12) и члана 37. и 64. Статута општине 
Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), Скупштина оп-
штине Дервента на 11. сједници одржаној 15. 
октобра 2013. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ  

о проширеним правима из социјалне заштите 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређују се права у области 
социјалне заштите која нису регулисана Законом о 
социјалној заштити Републике Српске, a која ос-
тварују појединци и породице у општини Дерве-
нта, као и висина, услови и начин остваривања тих 
права (проширена права). 

 
Члан 2. 

 
(1) Права предвиђена овом Одлуком може 

остварити само лице са пребивалиштем на по-
дручју општине Дервента, које нема могућност да 
то право оствари пo неком другом основу. 

(2) Права из ове одлуке везана су за личност и 
не могу се насљеђивати, преносити, нити могу 
бити предмет извршења. 

 
II - ПРОШИРЕНА ПРАВА 
 

Члан 3. 
 

Проширена права утврђена овом одлуком су: 
1. Једнократна помоћ у натури, 
2. Трошкови сахране корисника права из 

социјалне заштите, 
3. Субвенционисање трошкова смјештаја дје-

це у предшколску установу и 
4. Субвенционисање трошкова превоза учен-

ика из категорије социјално угрожених породица. 
 

1. Једнократна помоћ у натури 
 

Члан 4. 
 

(1) Једнократну помоћ у натури могу оства-
рити лица која се нађу у стању социјалне потребе, 

за које Јавна установа "Центар за социјални рад 
Дервента" Дервента (у даљем тексту: Центар за 
социјални рад) процијени да je то цјелисходније и 
ефикасније од давања једнократне новчане помоћи. 

 (2) Једнократна помоћ у натури може се са-
стојати од пакета прехрамбених намирница, 
средстава за хигијену или неког предмета који je од 
егзистенционалне важности за то лице у датом 
моменту. 

(3) Једнократна помоћ у натури може се 
одобрити до висине износа једнократне новчане 
накнаде прописане Законом о социјалној заштити. 

 
2. Једнократна новчана помоћ за трошкове 

сахране 
 

Члан 5. 
 

(1) Право на једнократну новчану помоћ за 
трошкове сахране имају сродници корисника но-
вчане помоћи или лица која су извршила сахрану 
корисника новчане помоћи из социјалне заштите, 
лица смјештеног у установу социјалне заштите или 
хранитељску породицу или другог лица које није 
имало сроднике који су пo закону обавезни да га 
издржавају и нису имала своје имовине, или су je 
поклонили држави, из које би се измирили тро-
шкови сахране, ако то право не могу остварити пo 
другом основу. 

(2) Висина једнократне новчане помоћи за 
трошкове сахране изпоси 250,00 KM. 

(3) За кориснике новчане помоћи који немају 
сроднике или исти нису у могућности да изврше 
сахрану корисника новчане помоћи, Центар за 
социјални рад сносиће трошкове сахране тог лица 
у цијелости, односпо до висине најниже цијене 
сандука са опремом, надгробног натписа, трошкова 
превоза, трошкова смјештаја у мртвачници и 
ископа гроба. 

 
3. Субвенционисање трошкова смјештаја 

дјеце у предшколску установу 
 

Члан 6. 
 

(1) Дјеца чија je породица корисник права на 
новчану помоћ и дјеца стављена под старатељство 
имају право пa субвенционисање трошкова боравка 
у предшколској установи у висини од 50% од 
цијене боравка у установи. 

 
(2) Средства се исплаћују установи која пружа 

услуге боравка, на основу потврде установе о уп-
ису дјетета у установу и висини трошкова боравка. 
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4. Субвенционисање трошкова превоза уч-
еника из категорије социјално угрожених по-
родица 

 
Члан 7. 

 
(1) Право на субвенционисање трошкова 

превоза у висини од 50% вриједности мјесечне 
карте имају ученици средњих и основних школа, a 
спадају у категорију: 

- дјеце из породице корисника права из 
социјалне заштите, 

- дјеце под старатељством, 
- дјеце из вишечланих породица у евиденцији 

Центра, a које се тренутно налазе у неповољном 
социо - економском стању. 

(2) Право на субвенцију превоза имају уче-
ници из става (1) овог члана, који испуњавају сље-
деће услове: 

- да je пребивалиште ученика на подручју 
општине Дервента, 

- да je ученик редовно уписан у одређени 
разред основне или средње школе на подручју 
општине Дервента или друге школе у граничним 
општинама са општином Дервента, 

- да ученик редовно путује из мјеста ста-
новања до школе и натраг, користећи при томе 
средства јавног превоза, и 

- да ученик не остварује право на бесплатан 
превоз пo неком другом основу. 

 
III - ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА HA ПРОШИРЕНУ СОЦИЈАЛНУ ЗА-
ШТИТУ 

 
Члан 8. 

 
(1) Поступак за остваривање права из ове 

одлуке покреће се пo захтјеву лица које се налази у 
стању социјалне потребе, односно његовог зако-
нског заступника или старатеља. 

(2) Центар за социјални рад пo службеној 
дужности покреће поступак за остваривање права 
прописаних овом одлуком увијек када, на било 
који начин, сазна о потреби да се неком лицу 
пружи социјална заштита. 

 
Члан 9. 

 
(1) О правима из ове одлуке у првом степену 

рјешава Центар за социјални рад a пo поступку 
утврђеном Законом о социјалној заштити и Зако-
ном о општем управном поступку. 

(2) По жалбама против рјешења Центра за 
социјални рад Дервента о проширеним правима из 
социјалне заштите из ове одлуке рјешава мини-
старство надлежно за послове социјалне заштите. 

 
Члан 10. 

 
(1) Средства за финансирање права утврђених 

овом одлуком обезбјеђују се у Буџету општине 
Дервента. 

(2) Скупштина општине ће утврдити износ 
средстава за проширену социјалну заштиту, као и 
износ за поједине облике проширене социјалне за-
штите, према материјалним могућностима општ-
ине приликом доношења Буџета. 

(3) Исплата средстава корисницима, односно 
реализација права на једнократну помоћ у натури и 
трошкове сахране корисника права из социјалне 
заштите, врши се путем Центра за социјални рад 
Дервента. 

(4) Исплата средстава за субвенционисање 
трошкова смјештаја дјеце у предшколску установу 
и субвенционисање трошкова превоза ученика из 
категорије социјално угрожених породица, врши се 
путем Центра за социјални рад Дервента, Одје-
љења за привреду и друштвене делатности и 
Одјељења за финансије. 

 
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-200/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

 
Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
219.  
 
Ha основу члана 24. Закона о администра-

тивним таксама ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 100/11 и 67/13) и члана 37. и 64. 
Статута општине Дервента - Пречишћени текст 
("Службени гласник општине Дервента", број: 
3/13), Скупштина општине Дервента на 11. сје-
дници одржаној 15. октобра 2013. године, до-
нијела је 
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ОДЛУКУ  
о измјенама и допунама Одлуке о општинским 

административним таксама 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о општинским административним 
таксама ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 2/12) у члану 9. "ТАРИФА ОПШТИНСКИХ 
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА" глава IV - 
ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ - у Тарифном 
броју 5. у тачки 1. под б) број: "4,00" замјењује се 
бројем: "2,00". 

У глави V - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРА-
ЂАНСКИХ СТАЊА - у Тарифном броју 9. тачка 7. 
мијења се и гласи: 

"Пријава за упис чињенице рођења и за-
кључења брака држављанина БиХ - Републике 
Српске, настала ван територије БиХ 10,00 KM" 

У глави VI - ОДОБРЕЊЕ ЗА РАД - Тарифни 
број 10. мијења се и гласи: 

"-ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ, САОБРАЋАЈА И 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

1) за рјешење о регистрацији обављања дје-
латности предузетника   .............................. 30,00 KM 

2) за рјешења о промјени података у рјешењу 
о регистрацији дјелатности предузетника  20,00 KM 

3) за рјешења о престанку обављања дје-
латности предузетника-одјави ...................  15,00 KM 

4) за овјеру књиге утисака   .................. 5,00 KM 
5) за рјешење о одобрењу извођења музике 

уживо   .......................................................... 20,00 KM 
6) за рјешење о категоризацији угоститељских 

објеката за смјештај врсте: апартман, кућа за 
одмор, соба за изнајмљивање, сеоско домаћинство 
и камп   .......................................................... 30,00 KM 

7) за привремена рјешења до 7 дана   10,00 KM 
8) за привремена рјешења до 1 године   ............  
 .............................................................. 20,00 KM 
9) за рјешења за обављање дјелатности у дане 

Дервентског вашара а) угоститељски објекти и 
забавне игре   ................................................ 30,00 KM 

б) штандови и слично  .......................  15,00 KM 
10) за лиценцу превозника у унутрашњем 

друмском саобраћају   ................................. 70,00 KM 
11) за лиценцу за возило   ................... 10,00 KM 
12) за легитимацију за возача такси возила  .....   
 .............................................................. 10,00 KM 
13) за сваки најављени полазак и за сваки 

најављени повратак у новом реду вожње   30,00 KM 
14) за упис чамца у регистар и издавање 

пловидбене дозволе   ................................. 30,00 KM" 
 
Тарифни бројеви 11. и 12. бришу се. 

У глави VII - ВОДОПРИВРЕДНЕ ТАКСЕ, 
досадашњи тарифни бројеви 13. и 14. постају 
тарифни бројеви 11. и 12. 

У глави VIII - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, доса-
дашњи тарифни бројеви 15. и 16. постају тарифни 
бројеви 13. и 14. 

У глави IX - ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ, досада-
шњи Тарифни број 17, постаје Тарифни број 15. 

У глави X - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ СА-
НИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, досадашњи Тарифни 
број 18. постаје Тарифни број 16. 

У глави XI - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У 
ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 
досадашњи Тарифни број 19. постаје Тарифни број 
17. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-201/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

 
Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
220.  
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13) и члана 4. став 1. и 
2. Закона о промету непокретности ("Службени 
лист CP БиХ", број: 37/78 и 29/90) и ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 21/92 и 29/94), a 
у вези са чланом 356. став 2. Закона о стварним 
правима ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 124/08, 58/09 и 95/11), Скупштина општине 
Дервента на 11. сједници одржаној 15. октобра 
2013. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о утврђивању губитка својства добра у општој 
употреби непокретностима у друштвеној, 

односно државној својини 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се да више не служи општој упо-
треби, односно да се не користи као улица зе-
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мљиште из ПЛ 439/84 у KO Дервента I означено 
к.ч. 3719/3 /ул. 1.маја, улица 813 м2) које je у ка-
тастру земљишта уписано као ДР.СВ.КОР. ПУ-
ТОВИ. 

 
Члан 2. 

 
Истовремено се утврђује да je Општина 

Дервента носилац права својине на земљишту из 
претходног члана са дијелом 1/1. 

 
Члан 3. 

 
По ступању на снагу ова одлука ће се про-

вести у свим јавним евиденцијама о непокретно-
стима и правима на истим, a пo захтјеву Општине 
Дервента. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-202/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
221.  
 
Ha основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) 
члана 7. и 42 Закона о закупу пословних зграда и 
просторија ("Службени лист CP БиХ", број: 33/77, 
12/87, 30/90 и 7/92) a у вези са чланом 12. Уставног 
закона за спровођење Устава Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
21/92) и члана 37. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број: 3/13), Скупштина општине Де-
рвента на 11 сједници одржаној 15. октобра 2013. 
године, донијела је 

 

ОДЛУКУ  
о издавању у закуп пословног простора у Осињи 

путем јавног оглашавања 
 

Члан 1. 
 

Општина Дервента даје путем јавног огла-
шавања у закуп пословни простор, површине 50 

м2, у сутерену зграде изграђена на кч. 1525/1, 
уписана у ПЛ 179, у KO Осиња. 

 
Члан 2. 

 
Пословни простор из члана 1. даје се у закуп 

заинтересованим правним и физичким лицима пу-
тем јавне лицитације, коју ће расписати Начелник 
општине Дервента. 

Јавна лицитација ће се провести на начин 
прописан Правилником о поступку јавног надме-
тања за продају непокретности у друштвеној 
својини ("Службени лист CP БиХ", број: 28/79). 

 
Члан 3. 

 
Овлашћује се Начелник општине Дервента да 

формира Комисију за спровођење поступка јавне 
лицитације за издавање у закуп пословног про-
стора. 

Комисија се састоји од предсједника и два 
члана. 

 
Члан 4. 

 
Почетна цијена мјесечне закупнине пословног 

простора из члана 1. износи 150,00 KM. 
 

Члан 5. 
 

Са најповољнијим понуђачем Начелник оп-
штине ће закључити уговор о закупу пословног 
простора на период од двије године. 

 
Члан 6. 

 
Уговором о закупу пословног простора регу-

лисаће се уговорни односи између уговарача. 
 

Члан 7. 
 

За реализацију ове одлуке задужује се Наче-
лник општине Дервента. 

 
Све стручне и административно-техничке по-

слове обављаће Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и Одјељење за финансије Администра-
тивне службе општине Дервента. 

 
Члан 8. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-203/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
222.  
 
Ha основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Ср-
пске ("Службени гласник Републике Српске", број 
41/03), члана 37. Статута општине Дервента - 
Пречишћен текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) и члана 6. Одлуке о ут-
врђивању критеријума за избор и именовања ор-
гана у јавним установама чији je оснивач Ску-
пштина општине Дервента ("Службени гласник 
општине Дервента", број 5/11), Скупштина опш-
тине Дервента на 11. сједници одржаној 15. 
октобра 2013. године, донијела је 

 
О Д Л У К У  

о поништењу дијела Јавног конкурса за избор и 
именовање директора и чланова Управног 

одбора Јавне установе "Туристичка 
организација општине Дервента" Дервента 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком Скупштина општине Дервента 

поништава дио Јавног конкурса за избор и име-
новање директора и чланова Управног одбора 
Јавне установе "Туристичка организација општине 
Дервента" Дервента, и то у дијелу који се односи 
на избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне установе "Туристичка организација општине 
Дервента" Дервента, број 01-122-101/13 од 26. ап-
рила 2013.године, објављен у "Службеном глас-
нику Републике Српске", број 43/13 од 24.05.2013. 
године, дневном листу "PRESS РС"од 14.05.2013. 
године и "Дервентском листу" од 09.05.2013. 
године. 

 
Члан 2. 

 
Поништавање Конкурса објавиће се у "Слу-

жбеном гласнику Републике Српске", дневном 
листу "PRESS РС" и "Дервентском листу". 

 
Члан 3. 

 
За спровођење ове одлуке задужује се Стру-

чна служба Скупштине општине. 

Члан 4. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-204/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
223.  
 
Ha основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
број 41/03), члана 37. Статута општине Дервента - 
Пречишћен текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) и члана 6. Одлуке о утв-
рђивању критеријума за избор и именовања органа 
у јавним установама чији je оснивач Скупштина 
општине Дервента ("Службени гласник општине 
Дервента", број 5/11), Скупштина општине Дерв-
ента на 11. сједници одржаној 15. октобра 2013. 
године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Управних одбора у јавним 
установама чији je оснивач општина Дервента 

 
Члан 1. 

 
Расписује се Јавни конкурс за избор и имено-

вање чланова управних одбора у јавним устано-
вама чији je оснивач општина Дервента, и то: 

- једног члана - представника оснивача у 
Управни одбор ЈПУ "Трол" Дервента, 

- три члана у Управни одбор ЈУ Народна 
библиотека "Бранко Радичевић" Дервента, од којих 
се два члана именују из реда оснивача, a један члан 
као представник читалаца, 

- три члана у Управни одбор ЈУ "Центар за 
културу " Дервента, 

- поновни јавни конкурс за три члана у 
Управни одбор ЈУ "Туристичка организација 
општине Дервента" Дервента. 

 
Члан 2. 

 
Општи и посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање чланова управних одбора јавн-
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их установа чији je оснивач општина Дервента, 
прописани су Законом о министарским владиним и 
другим именовањима, Одлуком о утврђивању 
критеријума за избор и именовања органа у јавним 
установама чији je оснивач Скупштина општине 
Дервента и статутима јавних установа. 

 
Члан 3. 

 
Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

управних одбора јавних установа чији je оснивач 
општина Дервента, чини саставни дио ове одлуке, 
a објавиће се у "Службеном гласнику Републике 
Српске", дневном листу "PRESS RS" и "Дервен-
тском листу". 

Рок за подношење пријава на Конкурс из 
члана 1. ове одлуке je 15 дана од дана посљедњег 
објављивања Конкурса у једном од јавних гласила 
из става 1. овог члана. 

 
Члан 4. 

 
Поступак спровођења Конкурса, укључујући 

преглед приспјелих пријава, интервју и предлагање 
кандидата, у складу са Законом и Одлуком, из-
вршиће комисије за избор пo јавном конкурсу за 
именовања у јавним установама, које je именовала 
или ће именовати Скупштина општине Дервента. 

 
Члан 5. 

 
За спровођење ове одлуке задужује се Ст-

ручна служба Скупштине општине. 
 

Члан 6. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-205/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
224.  
 
Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. и 

члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Слу-
жбени гласник Републике Српске", број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 37. Статута општине Дерв-
ента - Пречишћени текст ("Службени гласник 

општине Дервента", број: 3/13) и члана 44. По-
словника Скупштине општине Дервента ("Служ-
бени гласник општине Дервента", број: 6/09- 
Пречишћени текст и 3/13), Скупштина општине 
Дервента на 11. сједници, одржаној 15. октобра 
2013. године, донијела је 

 

Р J Е Ш Е Њ Е  
о разрјешењу члана Комисије за буџет и 

финансије 
 

I 
 

ПИЈЕТЛОВИЋ ДЕНИС разрјешава се дужно-
сти члана Комисије за буџет и финансије, на лични 
захтјев. 

 

II 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-111-94/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
225.  
 

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. и 
члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Слу-
жбени гласник Републике Српске", број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 37. Статута општине Де-
рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13) и члана 44. По-
словника Скупштине општине Дервента ("Слу-
жбени гласник општине Дервента", број: 6/09-
Пречишћени текст и 3/13), Скупштина општине 
Дервента на 11. сједници одржаној 15. октобра 
2013. године, донијела је 

 

Р J Е Ш Е Њ Е  
о избору члана Комисије за буџет и финансије 

 

I 
 

За члана Комисије за буџет и финансије 
Скупштине општине Дервента бира се: НОВИЋ 
ИГОР, члан. 

 

II 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-111-95/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
226.  
 
Ha основу члана 16. став 1. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07 и 109/12), члана 63. Закона о 
предшколском васпитању и образовању ("Слу-
жбени гласник Републике Српске", број 119/08 и 
1/12) и члана 37. Статута општине Дервента- 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13), Скупштина општине Дерве-
нта на 11. сједници одржаној 15. октобра 2013. 
године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 
предшколске установе "Трол", Дервента 

 
1. Разрјешавају се дужности члана Управног 

одбора Јавне предшколске установе "Трол", Дерве-
нта, са 15.10.2013. године, због истека мандата на 
који су бирани: 

- Алексић Драгана, представник оснивача, 
- Новић Ивона, представник савјета родитеља 

и 
- Стојаковић Здравка, представник стручног 

особља предшколске установе. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

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

 
Образложење: 

Скупштина општине Дервента je на 11. 
сједниди одржаној 2. октобра 2009. године, Рје-
шењем број: 01-111-164/09, именовала чланове 
Управног одбора Јавне предшколске установе 
"Трол" Дервента и то представника оснивача након 
спроведеног поступка јавне конкуренције, a на 
приједлог савјета родитеља и стручног вијећа 
предшколске установе именовала остале чланове и 
то на мандат у трајању од четири године. 

Како je члановима Управног одбора, мандат у 
трајању од четири године истекао 2. октобра 2013. 
године, неопходно je разријешити дужности чла-
нове управног одбора са даном одржавања сје-
днице Скупштине општине с обзиром да у периоду 
од истека мандата није било сједнице Скупштине 

општине, донијети одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање члана-предста-
вника оснивача у Управни одбор Јавне предшко-
лске установе "Трол", Дервента и именовати 
вршиоце дужности чланова управног одбора до 
окончања поступка јавне конкуренције у складу са 
законом. 

Ha основу напријед наведеног, Комисија за 
избор и именовање je на 11. сједници одржаној 4. 
октобра 2013. године једногласно утврдила Прије-
длог рјешења као у диспозитиву и предложила 
Скупштини општине Дервента доношење рјешења 
као у Приједлогу. 

Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 15. октобра 2013. године донијела je 
рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али се мо-
же тужбом покренути управни спор пред Окру-
жним судом у Добоју у року од 30 дана од дана 
достављања овог рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-111-96/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
227.  
 
Ha основу члана 4. став 2. Закона о ми-

нистарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске" број :41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске" број: 68/07 и 109/12) и члана 37. Статута 
општине Дервента - Пречишћен текст ("Службени 
гласник општине Дервента", број 3/13), Скупштина 
општине Дервента на 11. сједници одржаној 15. 
октобра 2013. године, донијела је 

 
Р J Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршилаца дужности чланова 
Управног одбора Јавне предшколске установе 

"Трол" Дервента 
 

1. За вршиоце дужности чланова Управног 
одбора Јавне предшколске установе "Трол" Де-
рвента са 16.10.2013.године, именују се 

- АЛЕКСИЋ ДРАГАНА, представник осни-
вача 

- СИМИЋ ГОРДАНА, представник стручног 
особља предшколске установе и 
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- ТЕПИЋ ДУБРАВКА, представник савјета 
родитеља. 

 

2.Вршиоци дужности чланова Управног од-
бора се именују до завршетка поступка јавне ко-
нкуренције у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, a објавиће се у "Службеном гласнику оп-
штине Дервента". 

 

Образложење: 
Како je досадашњи Управни одбор Јавне 

предшколске установе "Трол" Дервента, разријеш-
ен дужности због истека мандата на који je биран, 
неопходно je именовати вршиоце дужности члан-
ова Управног одбора ове установе до завршетка 
поступка јавне конкуренције у складу са законом. 

У смислу одредбе члана 5. став 6. Закона о 
систему јавних служби ("Службени гласник Ре-
публике Српске" број: 68/07 и 109/12), Начелник 
општине je, за вршиоца дужности једног члана - 
представника оснивача у Управни одбор Јавне 
предшкодске установе "Трол" Дервента, до завр-
шетка постзшка јавне конкуренције, предложио 
Алексић Драгану, досадашњег члана-представника 
оснивача у Управном одбору ове установе. Из 
Јавне предшколске установе "Трол" Дервента, за 
вршиоца дужности члана - представника стручног 
особља у Управни одбор ове установе предложена 
je Симић Гордана, a за вршиоца дужности члана - 
представника савјета родитеља у Управни одбор 
ове установе предложена je Тепић Дубравка. 

Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 15. октобра 2013. године донијела je 
рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може тужбом покренути управни спор пред 
Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од 
дана пријема овог рјешења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-111-97/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
228.  
  
Ha основу члана 16. став 1. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07 и 109/12),члана 55. Закона о 

библиотечкој дџелатности ("Службени гласник 
Републике Српске", број 52/01,39/03 и 112/08) и 
члана 37. Статута општине Дервента- Пречишћени 
текст ("Службени гласник општине Дервента", број 
3/13), Скупштина општине Дервента на 11. сједн-
ици одржаној 15. октобра 2013. године, донијелa је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 
установе Народна библиотека "Бранко 

Радичевић", Дервента 
 

1. Разрјешавају се дужности члана Управног 
одбора Јавне установе Народна библиотека "Бр-
анко Радичевић", Дервента, са 15.10.2013. године, 
због истека мандата на који су бирани: 

- Поповић Maja, 
- Асентић Жељко и 
- Стјепановић Жељко. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, a објавиће се у "Службеном гласнику оп-
штине Дервента". 

 

Образложење: 
Скупштина општине Дервента je на 11. сје-

дници одржаној 2. октобра 2009. године, Рјешењем 
број: 01-111-166/09, након спроведеног поступка 
јавне конкуренције именовала чланове Управног 
одбора Јавне установе Народна библиотека "Бра-
нко Радичевић", Дервента, на мандат у трајању од 
четири године. 

Како je члановима Управног одбора, мандат у 
трајању од четири године истекао 2. октобра 2013. 
године, неопходно je разријешити дужности чла-
нове управног одбора са даном одржавања сјед-
нице Скупштине општине с обзиром да у периоду 
од истека мандата није било сједнице Скупштине 
општине, донијети одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова Управног 
одбора Јавне установе Народна библиотека "Бра-
нко Радичевић", Дервента и именовати вршиоце 
дужности чланова управног одбора до окончања 
поступка јавне конкуренције у складу са законом. 

Ha основу напријед наведеног, Комисија за 
избор и именовање je на 11. сједници одржаној 4. 
октобра 2013. године једногласно утврдила Пр-
иједлог рјешења као у диспозитиву и предложила 
Скупштини општине Дервента доношење рјешења 
као у Приједлогу. 

Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 15. октобра 2013. године донијела je 
рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али се 
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може тужбом покренути управни спор пред 
Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од 
дана достављања овог рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-111-98/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
229.  
 
Ha основу члана 4. став 2. Закона о ми-

нистарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске" број :41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске" број: 68/07 и 109/12) и члана 37. Статута 
општине Дервента - Пречишћен текст ("Службени 
гласник општине Дервента", број 3/13), Скупштина 
општине Дервента на 11. сједници одржаној 15. 
октобра 2013. године, донијела је 

 
Р J Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршилаца дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе Народна 
библиотека "Бранко Радичевић" Дервента 

 
1. За вршиоце дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе Народна библиотека "Бра-
нко Радичевић" Дервента са 16.10.2013. године, 
именују се: 

- АСЕНТИЋ ЖЕЉКО, 
- СТЈЕПАНОВИЋ ЖЕЉКО и 
- МЕРЏАНОВИЋ НЕРМИН. 
 
2. Вршиоци дужности чланова Управног од-

бора се именују до завршетка поступка јавне ко-
нкуренције у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

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

 
Образложење: 

Како je досадашњи Управни одбор Јавне 
установе Народна библиотека "Бранко Радичевић" 
Дервента, разријешен дужности због истека ма-
ндата на који je биран, неопходно je именовати 
вршиоце дужности чланова Управног одбора ове 
Јавне установе до завршетка поступка јавне конку-
ренције у складу са законом. 

У смислу одредбе члана 5. став 6. Закона о 
систему јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске" број: 68/07 и 109/12), Начелник 
општине je, за вршиоце дужности чланова Упра-
вног одбора Јавне установе Народна библиотека 
"Бранко Радичевић" Дервента, до завршетка посту-
пка јавне конкуренције, предложио: Асентић Же-
љка, Стјепановић Жељка и Мерџановић Нермина. 

Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 15. октобра 2013. године донијела je 
рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може тужбом покренути управни спор пред Ок-
ружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-111-99/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
230.  
 
Ha основу члана 9. Закона o министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 41/03), члана 37. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента"', број: 3/13) и члана 7. Одлуке о утв-
рђивању критеријума за избор и именовања у 
јавним установама чији je оснивач Скупштина оп-
штине Дервента ("Службени гласник општине Де-
рвента", број: 5/11), Скупштина општине Дервента 
на 11. сједници одржаној 15. октобра2013. године, 
донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу Комисије за избор за спровођење 
поступка пo јавном конкурсу за именовања у 

Јавној предшколској установи "Трол", 
Дервента 

 
I 
 

Разрјешавају се дужности чланови Комисије 
за избор за спровођење поступка пo јавном ко-
нкурсу за именовања у Јавној предшколској уст-
анови "Трол", Дервента у саставу: 

1. Субић Милорад, предсједник, 
2. Наградић Томо, члан, 
3. Шпирић Нада, члан, 
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4. Кричковић Милован, члан, 
5. Пашалић Славен, члан 
 

II 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
Образложење: 

Скупштина општине Дервента, у ранијем 
сазиву, Рјешењем број: 01-111-89/09 од 14. маја 
2009.године именовала je Комисију за избор за 
спровођење поступка пo јавном конкурсу за име-
новања у Јавној установи Дечије обданиште "Тр-
ол", Дервента, на мандат од четири године, 
односно на вријеме трајања мандата Скупштине 
општине, a која je била овлашћена да спроводи 
поступке пo свим јавним конкурсима за именовања 
која распише Скупштина општине у овој установи. 

Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине je на 11. сједници одржаној 4. октобра 
2013. године констатовала да je истеком мандата 
Скупштине општине Дервента у сазиву 2008-2012. 
године истекао мандат на који je именована 
Комисија за избор за спровођење поступка пo 
јавном конкурсу за именовања у Јавној установи 
Дјечије обданиште "Трол", Дервента и у складу са 
чланом 41. Пословника Скупштине општине Дер-
вента, утврдила Приједлог рјешења као у диспо-
зитиву и предложила Скупштини општине доно-
шење истог. 

Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 15. октобра 2013. године донијела je 
рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се мо-
же тужбом покренути управни спор пред Окру-
жним судом у Добоју у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-111-100/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
231.  
 
Ha основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Ср-
пске ("Службени гласник Републике Српске", број: 
41/03), члана 37. Статута општине Дервента- Пре-

чишћени текст ("Службени гласник општине Де-
рвента", број 3/13) и члана 7. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања у јавним 
установама чији je оснивач Скупштина општине 
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 5/11), Скупштина општине Дервента на 11. 
сједници одржаној 15. октобра 2013. године, до-
нијела је 

 
Р J Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор пo јавном 
конкурсу за именовања у Јавној предшколској 

установи "Трол", Дервента 
 

I 
 

У Комисију за избор пo јавном конкурсу за 
именовања у Јавној предшколској установи "Трол", 
Дервента (у даљем тексту: Комисија за избор) 
именују се: 

 
1. Кричковић Милован, предсједник, 
2. Гојковић Славен, члан, 
3. Приј евић Синиша, члан, 
4. Недић Денис, члан, 
5. Кујача Селена, члан. 
 

II 
 

Комисија из тачке I овог рјешења именује се 
на мандат од 4 (четири) године, односно на вријеме 
трајања мандата Скупштине општине Дервента у 
овом сазиву. 

 
III 

 
Задатак Комисије за избор je да у складу са 

Законом спроведе поступак пo јавним конкурсима 
за именовања свих органа у Јавној предшколској 
установи "Трол" Дервента, које распише Скуп-
штина општине Дервента у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске, што укључује разматрање при-
спјелих пријава на конкурс, утврђивање листе 
кандидата који су ушли у ужи избор, обављање 
интервјуа са кандидатима и утврђивање ранг-листе 
кандидата на основу стручних способности и из-
вјештај о спроведеном поступку за директора са 
препоруком достави Скупштини општине Дерв-
ента на коначно одлучивање, a извјештај о спро-
веденом поступку за чланове управног одбора 
достави Начелнику општине, који ће приједлог 
доставити Скупштини општине на коначно одлу-
чивање. 



Датум: 16. 10. 2013. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 8 Страна 35  

IV 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
Образложење: 

Чланом 9. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске, про-
писано je да одговорни јавни службеник (Скуп-
штина општине Дервента) je одговорна за име-
новање чланова Комисије за избор, која се састоји 
од 5 чланова, од којих су најмање три службеници. 
За чланове Комисије за избор се именују пo 
могућности лица која познају одредбе Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске и који посједују стручно знање у 
одговарајућим областима. Друга два члана Коми-
сије за избор именују се на основу истих кри-
теријума. 

Чланом 7. став 1. Одлуке о утврђивању кри-
теријума за избор и именовања у јавним уста-
новама чији je оснивач Скупштине општине 
Дервента, прописано je да Скупштина општине 
именује Комисију за избор која се састоји од пет 
чланова и да се Комисија за избор именује актом 
Скупштине општине на мандат од четири године, 
посебно за сваку установу, a ставом 2. да се у 
комисију за избор именују три члана из реда 
службеника Општинске административне службе, 
a два члана из реда лица која испуњавају услове 
утврђене ставом 3. овог члана. За чланове комисије 
за избор могу бити именована лица која имају 
најмање исти или већи степен стручне спреме који 
се захтјева за именовање на одређену позицију, да 
познају одредбе Закона и Одлуке и који посједују 
стручно знање и искуство у одговарајућој области. 

Како je истекао мандат Комисији за избор у 
овој јавној установи и како je неопходно je име-
новати Комисију за избор у овој јавној установи на 
нови мандат у трајању од четири године, односно 
на вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Дервента у овом сазиву, Комисија за избор и 
именовање Скупштине општине je на 11. сједници 
одржаној 4. октобра 2013. године утврдила Прије-
длог рјешења као у диспозитиву и предложила 
Скупштини општине доношење истог. 

Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 15. октобра 2013. године донијела je 
рјешење као у диспозитиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и 

против њега се не може уложити жалба, али се мо-
же тужбом покренути управни спор пред Окру-

жним судом у Добоју у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-111-101/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
232.  
 
Ha основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 41/03), члана 37. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента'', број: 3/13) и члана 7. Одлуке о утв-
рђивању критеријума за избор и именовања у ја-
вним установама чији je оснивач Скупштина 
општине Дервента ("Службени гласник општине 
Дервента", број: 5/11), Скупштина општине Дерве-
нта на 11. сједници одржаној 15. октобра 2013. 
године, донијела je 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу Комисије за шбор за спровођење 
поступка пo јавном конкурсу за именовања у 
Јавној установи Народна библиотека "Бранко 

Радичевић", Дервента 
 
I 
 

Разрјешавају се дужности чланови Комисије 
за избор за спровођење поступка пo јавном конку-
рсу за именовања у Јавној установи Народна би-
блиотека "Бранко Радичевић", Дервента у саставу: 

1. Лазаревић Марија, предсједник, 
2. Репија Маринко, члан, 
3. Кесер Грозда, члан, 
4. Столица Срђан, члан, 
5. Субић Зоран, члан. 
 

II 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
Образложење: 

Скупштина општине Дервента, у ранијем 
сазиву, je својим Рјешењем број: 01- 111-87/09 од 
14. маја 2009.године именовала Комисију за избор 
за спровођење поступка пo јавном конкурсу за 
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именовања у Јавној установи Народна библиотека 
"Бранко Радичевић", Дервента на мандат од четири 
године, односно на вријеме трајања мандата Скуп-
штине општине, a која je била овлашћена да 
спроводи поступке пo свим јавним конкурсима за 
именовања која распише Скупштина општине у 
овој установи. 

Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине je на 11. сједници одржаној 4. октобра 
2013. године констатовала да je истеком мандата 
Скупштине општине Дервента у сазиву 2008-2012. 
године истекао мандат на који je именована 
Комисија за избор за спровођење поступка пo 
јавном конкурсу за именовања у Јавној установи 
Народна библиотека "Бранко Радичевић", Дервента 
и у складу са чланом 41. Пословника Скупштине 
општине Дервента, утврдила Приједлог рјешења 
као у диспозитиву и предложила Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 15. октобра 2013. године донијела je 
рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може тужбом покренути управни спор пред 
Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од 
дана пријема овог рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-111-102/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
233.  
 
Ha основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Ср-
пске ("Службени гласник Републике Српске", број: 
41/03), члана 37. Статута општине Дервента- Пре-
чишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) и члана 7. Одлуке о утв-
рђивању критеријума за избор и именовања у 
јавним установама чији je оснивач Скупштина оп-
штине Дервента ("Службени гласник општине Де-
рвента", број: 5/11), Скупштина општине Дервента 
на 11. сједници одржаној 15. октобра 2013. године, 
донијела је 

Р J Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор пo јавном 
конкурсу за именовања у Јавној установи 
Народна библиотека "Бранко Радичевић", 

Дервента 

I 
 

У Комисију за избор по јавном конкурсу за 
именовања у Јавној установи Народна библиотека 
"Бранко Радичевић", Дервента (у даљем тексту: 
Комисија за избор) именују се: 

1. Мујачић Љиљана, предсједник, 
2. Новић Срђан, члан, 
3. Икановић Зенаида, члан, 
4. Зирдум Илија, члан, 
5. Аџић Синиша, члан. 
 

II 
 

Комисија из тачке I овог рјешења именује се 
на мандат од 4 (четири) године, односно на вријеме 
трајања мандата Скупштине општине Дервента у 
овом сазиву. 

 
III 

 
Задатак Комисије за избор je да у складу са 

Законом спроведе поступак пo јавним конкурсима 
за именовања свих органа у Јавној установи 
Народна библиотека "Бранко Радичевић" Дервента, 
које распише Скупштина општине Дервента у 
складу са Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске, што ук-
ључује разматрање приспјелих пријава на конкурс, 
утврђивање листе кандидата који су ушли у ужи 
избор, обављање интервјуа са кандидатима и утв-
рђивање ранг-листе кандидата на основу стручних 
способности и извјештај о спроведеном поступку 
за директора са препоруком достави Скупштини 
општине Дервента на коначно одлучивање, a из-
вјештај о спроведеном поступку за чланове упра-
вног одбора достави Начелнику општине, који ће 
приједлог доставити Скупштини општине на 
коначно одлучивање. 

 
IV 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

a објавиће се у "Службеном гласнику општине Де-
рвента". 

 
Образложење: 

Чланом 9. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске, про-
писано je да одговорни јавни службеник (Скупш-
тина општине Дервента) je одговорна за имено-
вање чланова Комисије за избор, која се састоји од 
5 чланова, од којих су најмање три службеници. За 
чланове Комисије за избор се именују пo могу-
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ћности лица која познају одредбе Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске и који посједују стручно знање у 
одговарајућим областима. Друга два члана Коми-
сије за избор именују се на основу истих кри-
теријума. 

Чланом 7. став 1. Одлуке о утврђивању кри-
теријума за избор и именовања у јавним 
установама чији je оснивач Скупштине општине 
Дервента, прописано je да Скупштина општине 
именује Комисију за избор која се састоји од пет 
чланова и да се Комисија за избор именује актом 
Скупштине општине на мандат од четири године, 
посебно за сваку установу, a ставом 2. да се у 
комисију за избор именују три члана из реда 
службеника Општинске административне службе, 
a два члана из реда лица која испуњавају услове 
утврђене ставом 3. овог члана. За чланове комисије 
за избор могу бити именована лица која имају 
најмање исти или већи степен стручне спреме који 
се захтјева за именовање на одређену позицију, да 
познају одредбе Закона и Одлуке и који посједују 
стручно знање и искуство у одговарајућој области. 

Како je истекао мандат Комисији за избор у 
овој јавној установи и како je неопходно je име-
новати Комисију за избор у овој јавној установи на 
нови мандат у трајању од четири године, односно 
на вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Дервента у овом сазиву, Комисија за избор и 
именовање Скупштине општине je на 11. сједници 
одржаној 4. октобра 2013. године утврдила При-
једлог рјешења као у диспозитиву и предложила 
Скупштини општине доношење истог. 

Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 15. октобра 2013. године донијела je 
рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може тужбом покренути управни спор пред 

Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од 
дана пријема овог рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-111-103/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
 
234.  
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 6/05, 4/08, 6/08 и 6/12) и члана 15. Одлуке о 
измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Де-
рвента за 2013. годину ("Службени гласник опш-
тине Дервента", број: 7/13), a након разматрања 
Извјештаја о извршењу Буџета општине Дервента 
за прво полугодиште 2013. године, Скупштина 
општине Дервента на 11. сједници одржаној 15. 
октобра 2013. године, донијела je 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Скупштина општине Дервента усваја Из-
вјештај о извршењу Буџета општине Дервента за 
прво полугодиште 2013. године, са посебним освр-
том на остварење локалних прихода пo врстама. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-206/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________ 
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БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

p. 
бр. 

Број 
конта 

ПОЗИЦИЈА 
Буџет за  

2013.  
годину 

Извршење 
буџета 01.01.-

30.06. 2012. 
године 

Извршење 
буџета 01.01.-

30.06.2013. 
године 

Индекс 
6/4 

Структ-
урни 
индекс 
кол. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
I ПРИХОДИ И 
ДОБИЦИ 
(2+25+42+43+47+48) 

12.185.177,00 5.148.121,62 5.260.622,77 43,2 92,2

2. 710000 
A. Порески приходи 
(3+7+9+11+16+21+23) 

9.078.000,00 4.174.303,48 4.082.820,82 45,0 71,5

3. 711000 
Приходи од пореза на 
доходак и добит 
предузећа (4 до 6) 

0,00 6,78 19,23  0,0

4. 711100 Порези на доходак 6,78 19,23  0,0

5. 711200 
Порези на добит 
правних лица 

0,00 0,00  0,0

6. 711300 
Порези на приходе 
капиталних добитака 

0,00 0,00  0,0

7. 712000 
Доприноси за соција-
лно осигурање (8) 

0,00 0,00 0,00  0,0

8. 712100 
Доприноси за 
социјално осигурање 

0,00 0,00  0,0

9. 713000 

Порези на лична при-
мања и приходе од 
самосталне дјела-
тности (10) 

1.250.000,00 613.101,21 600,436,34 48,0 10,5

10. 713100 
Порези на лична 
примања и приходе од 
самосталне делатности 

1.250.000,00 613.101,21 600,436,34 48,0 10,5

11. 714000 
Порези на имовину и 
непокретности (12 дo 
16) 

655.000,00 97.924,56 284,825,32 43,5 5,0

12. 714111 Порез на имовину 0,00 35.443,34  0,6

13. 714112 
Порез на 
непокретности 

655.000,00 79.703,66 249.381,98 38,1 4,4

14. 714200 
Порези на насљеђе и 
поклон 

0,00 216,00 0,00  0,0

15. 714300 
Порези на финансијске 
и капиталне 
трансакције 

0,00 18.004,90 0,00  0,0

16. 714900 
Остали порези на 
имовину 

0,00 0,00  0,0

17. 715000 
Порез на промет (18 до 
20) 

3.000,00 671,42 6.551,23 218,4 0,1

18 715100 
Порези на промет пр-
оизвода (пo прописима 
до 31.12.2005.) 

2.000,00 633,49 6.550,54 327,5 0,1

19, 715200 
Порези на промет 
услуга 

1.000,00 37,93 0,69 0,1 0,0

20. 715300 Акцизе 0,00 0,00  0,0

21. 716000 
Царине и увозне 
дажбине (21) 

0,00 0,00 0,00  0,0

22. 716100 
Царине и увозне 
дажбине 

0,00 0,00 0,00  0,0

23. 717100 
Индиректни порези 
дозначени од УИО 

7.150.000,00 3.461.185,30' 3.190.422,60 44,6 55,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 

24. 719000 
Остали порески 
приходи (24) 

20.000,00 1.414,21 566,10 2,8 0,0

25. 719100 
Остали порески 
приходи 

20.000,00 1.414,21 566,10 2,8 0,0

26. 720000 
Б. Непорески при-
ходи (26+32+38+40) 

1.922.000,00 876.239,89 870.724,62 45,3 15,3

27. 721000 

Приходи од финан-
сијске и нефинансијске 
имовине и позитивних 
курсних разлика (27 до 
31) 

236.000,00 94,787,64 68.561,28 29,1 1,2

28. 721100 
Приходи од дивиде-
нди, учешћа у капи-
талу и сличних права 

  

29. 721200 
Приход од закупа и 
ренте 

211.000,00 90.194,07 61.984,32 29,4 1,1

30. 721300 
Приходи од камата на 
готовину и готовинске 
еквиваленте 

25.000,00 4.593,57 6.576,96 26,3 0,1

31. 721400 
Приходи од ХОВ и 
финансијских деривата 

0,00   0,0

32. 721500 
Приходи од камата и 
осталих накнада за 
дате зајмове 

0,00   0,0

33. 722000 
Накнаде, таксе и при-
ходи од пружања ја-
вних услуга (33 до 37) 

1.606.000,00 750.462,35 768.944,06 47,9 13,5

34. 722100 
Административне 
накнаде и таксе 

228,000,00 111.158,33 102.378,94 44,9 1,8

35. 722200 Судске таксе 0,00   0,0
36. 722300 Комуналне таксе 350.000,00 177.772,30 140.682,60 40,2 2,5

37. 722400 
Накнаде пo разним 
основама 

685,000,00 294.306,70 350.257,23 51,1 6,1

38. 722500 
Приходи од пружања 
јавних услуга 

343,000,00 167.225,02 175.625,29 51,2 3,1

39. 723000 Новчане казне (39) 10.000,00 1.200,00 370,00 3,7 0,0
40. 723100 Новчане казне 10,000,00 1.200,00 370,00 3,7 0,0

41. 729000 
Остали непорески 
приходи (41) 

70.000,00 29.789,90 32.849,28 46,9 0,6

42. 729100 
Остали непорески 
приходи 

70.000,00 29.789,90 32.849,28 46,9 0,6

43. 813100 
В. Примици за 
земљиште 

500.000,00 38.661,35 35.084,56 7,0 0,6

44.  Г. Грантови (44+47) 0,00 19.147,21 0,00  0,0
45. 731000 Грантови (45+46) 0,00 19.147,21 0,00  0,0

46. 731100 
Грантови из 
иностранства 

  0,0

47. 731200 Грантови из земље 0,00 19.147,21   0,0

48. 780000 
Ђ. Приходи из буџета 
нижих потрошачких 
јединица (52) 

685.177,00 39.769,69 271.992,77 39,7 4,8

49. 781300 
Трансфери јединицама 
локалне самоуправе 

685.177,00 39.769,69 271.992,77 39,7 4,8

50.  
Е. Примљени 
кредити и зајмови 
(49) 

0,00 0,00 0,00  0,0

51. 921200 
Приливи од домаћег 
задуживања 

0,00 0,00 0,00  0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 

52.  

Нераспоређена 
средства из ранијег 
периода-средства за 
финансирање 
посебних мјера 
заштите од пожара 

446.528,00 0,00 446.528,00 100,0 7,8

  
БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 

12.631.705,00 5.148.121,62 5.707.150,77 45,2 100,0

 
Број: 01-022-206/13 Предсједник СО-е 
Датум: 15. октобра 2013. године Јозо Баришић, с.р. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

p. 
бр. 

Број 
конта 

Опис 
Буџет за 
2013. год. 

Извршење 
буџета 

01.01.-30.06. 
2012. 
године 

Извршење 
буџета 

01.01.-30.06. 
2013. 
године 

Инде-
кс 6/4 

Инде-
кс 6/5

Струк. 
индекс 
кол. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 410000 

Текући расходи осим 
расхода обрачунског 
карактера 
(2+5+14+16+18+20) 

10.395.820,60 4.205.179,41 4.672.198,14 44,9 111,1 95,8

2 411000 
Расходи за лична 
примања (3-4) 

3.742.330,00 1.766.009,81 1.775.439,72 47,4 100,5 36,4

3 411100 
Расходи за  
бруто плате 

3.034.098,00 1.477.191,71 1.486.802,88 49,0 100,7 30,5

4 411200 

Расходи за бруто 
накнаде трошкова и 
осталих личних 
примања запослених 

708.232,00 288.818,10 288.636,84 40,8 99,9 5,9

5 412000 
Расходи пo основу 
коришћења роба и 
услуга (6-13) 

2.093.253,00 919.125,07 980.726,74 46,9 106,7 20,1

6 412200 

Расходи пo основу 
утрошка енергије, 
комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

278.883,00 143.994,64 161.380,44 57,9 112,1 3,3

7 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

67.500,00 36.871,64 33.027,29 48,9 89,6 0,7

8 412400 
Расходи за материјал за 
посебне намјене 

115.758,00 40.407,78 25.868,63 22,3 64,0 0,5

9 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

189.100,00 41.706,12 53.608,86 28,3 128,5 1,1

10 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

29.200,00 14.044,98 8.091,36 27,7 57,6 0,2

11 412700 
Расходи за стручне 
услуге 

238.117,00 88.453,66 88.460,04 37,1 100,0 1,8

12 412800 

Расходи за услуге 
одржавања јавних 
површина и заштите 
животне средине 

507.000,00 255.790,89 282.296,28 55,7 110,4 5,8

13 412900 
Остали непоменути 
расходи 

667.695,00 297.855,36 327.993,84 49,1 110,1 6,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 413000 
Расходи финансирања 
и други финансијски 
трошкови (15) 

242.400,00 10.581,40 101.181,84 41,7 956,2 2,1

15 413300 
Расходи финансирања 
и други финансијски 
трошкови 

242.400,00 10.581,40 101.181,84 41,7 956,2 2,1

16 414000 Субвенције (17) 350.000,00 1.050,00 2.400,00 0,7 228,6 0,0
17 414100 Субвенције 350.000,00 1.050,00 2.400,00 0,7 228,6 0,0
18 415000 Грантови у земљи (19) 1.539.560,60 766.431,22 737.556,69 47,9 96,2 15,1
19 415200 Грантови у земљи 1.539.560,60 766.431,22 737.556,69 47,9 96,2 15,1

20 416000 

Дознаке на име соци-
јалне заштите које се 
исплаћују из буџета 
Републике, општина и 
градова (21-22) 

2.428.277,00 741.981,91 1.074.893,15 44,3 144,9 22,0

21 416100 

Дознаке грађанима које 
се исплаћују из буџета 
Републике, општина и 
градова 

2.315.277,00 680.350,66 1.025.882,03 44,3 150,8 21,0

22 416200 

Дознаке другим инсти-
туцијама обавезног 
социјалног осигурања 
које се исплаћују из 
буџета Републике, 
општина и градова 

113.000,00 61.631,25 49.011,12 43,4 79,5 1,0

23 511000 
Издаци за 
произведену сталну 
имовину (24-29) 

1.703.879,00 640.455,77 42.838,13 2,5 6,7 0,9

24 511100 
Издаци за изградњу и 
прибавлзање зграда и 
објеката 

817.351,00 604.107,29 120,00 0,0 0,0 0,0

25 511200 

Издаци за инвестици-
оно одржавање, рекон-
струкцију и адаптацију 
зграда и објеката 

125.000,00 11.313,60 351,00 0,3 3,1 0,0

26 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

646.528,00 25.034,88 14.050,85 2,2 56,1 0,3

27 511400 
Издаци за инвестици-
оно одржавање опреме 

5.000,00 0,00 2.507,76 50,2 0,0 0,1

28 511500 
Издаци за вишего-
дишње засаде 

25.000,00 0,00 0,00  

29 511700 
Издаци за 
нематеријалну 
произведену имовину 

85.000,00 0,00 25.808,52 30,4 0,0 0,5

30 513000 
Издаци за приба-
вљање земљишта (31) 

100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

31 513100 
Издаци за прибављање 
земљишта 

100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

32 516000 

Издаци за залихе 
материјала, робе и 
ситног инвентара, 
амбалаже и сл. (33) 

2.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

33 516100 

Издаци за залихе 
материјала, робе и 
ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

2.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

34 621000 
Издаци за отплату 
дугова (35-36) 

325.739,00 148.777,68 161.255,79 49,5 108,4 3,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 621300 
Издаци за отплату 
главнице примљених 
зајмова у земљи 

315.700,00 133.417,68 156.236,67 49,5 117,1 3,2

36 621900 
Издаци за отплату 
осталих дугова 

10.039,00 15.360,00 5.019,12 50,0 32,7 0,1

37  Буџетска резерва 104.266,40 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

  
УКУПНО БУЏЕ-
ТСКИ ИЗДАЦИ 

12.631.705,00 4.994.412,86 4.876.292,06 38,6 97,6 100,0

 
 

Број: 01-022-206/13 Предсједник СО-е 
Датум: 15. октобра 2013. године Јозо Баришић, с.р. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

Ред. 
Број 

Број 
конта 

ОПИС РАСХОДА 
Буџет за 
2013. год. 

Извршење 
буџета 
01.01.- 

30.06. 2012. 
године 

Извршење 
буџета 01.01.- 

30.06. 2013. 
године 

Индекс 
6/4 

Индекс 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   БРОЈ: 00270110 

1 412300 
Расходи Општинске 
изборне комисије 
(канцеларијски материјал) 

1.500,00 222,10 0,00 0,0 0,0

2 412700 
Расходи за стручне услуге 
(штампање, огласи, озву-
чење,честитке, плакете...) 

15.000,00 3.000,00 1,535,91 10,2 51,2

3 412700 

Расходи Општинске избо-
рне комисије- (трошкови 
информисања, трошкови 
обуке бирачких одбора) 

6.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

4 412900 
Расходи за одржавање сје-
дница, рекламни материјал, 
едукацију одборника) 

8.700,00 3.618,40 0,00 0,0 0,0

5 412900 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених -
накнаде одборницима 

335.215,00 144.275,53 160.579,42 47,9 111,3

6 412900 
Расходи пo основу 
репрезентације 

8.000,00 3.918,37 1.512,30 18,9 38,6

7 412900 
Остали непоменути 
расходи 

1.000,00 152,10 254,98 25,5 167,6

8 412900 

Расходи Општинске 
изборне комисије (бруто 
накнаде за рад чланова 
комисије и одбора, утовар и 
истовар материјала, 
репрезентација, 
ангажовање помоћног 
особља, уговорене услуге) 

14.930,00 13.267,00 7.962,78 53,3 60,0

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

390.345,00 168.453,50 171.845,39 44,0 102,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   БРОЈ: 00270120 

1  Буџетска резерва 104.266,40 0,00 0,00 0,0 0,0

2 412700 

Расходи за стручне услуге 
(штампање и увезивање, 
геодетске услуге, објава 
огласа, ИСО стандард,...) 

23.200,00 10.091,67 8.923,19 38,5 88,4

3 412800 
Расходи за услуге одржа-
вања јавних површина и 
заштите животне средине 

9.000,00 8.207,55 0,00 0,0 0,0

4 412900 
Расходи пo судским 
рјешењима 

70.000,00 50.630,68 23.856,00 34,1 47,1

5 412900 

Остали непоменути 
расходи (уговори о дјелу и 
повременим пословима, 
котизације, енциклопедија, 
стручни испити, лиценце...)

35.200,00 16.517,97 19.147,57 54,4 115,9

6 412900 
Расходи пo основу 
репрезентације 

25.000,00 12.059,11 14.252,79 57,0 118,2

7 415200 Спонзорство 15.000,00 13.570,83 6.200,00 41,3 45,7

8 416100 
Текуће и капиталне дознаке 
грађанима које се испла-
ћују из буџета општине 

50.000,00 32.750,00 19.605,66 39,2 59,9

9  
Укупно текући расходи  
(1-8) 

331.666,40 143.827,81 91.985,21 27,7 64,0

10 413300 
Расходи пo основу камата 
на примљене зајмове 

242.400,00 10.581,40 101.181,84 41,7 956,2

11 415200 
Текући и капитални гран-
тови субјектима у земљи 

162.360,60 39.703,79 63.360,60 39,0 159,6

12 416100 
Капиталне дознаке грађа-
нима које се исплаћују из 
буџета општине 

53.000,00 3.822,96 0,00 0,0 0,0

13 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање стамбених 
објеката и јединица 

351,00 39.283,10 0,00 0,0 0,0

14 511100 
Издаци за изградњу и при-
бављање вањског освје-
тљења, тротоара и ограда 

13.000,00 3.809,52 0,00 0,0 0,0

15 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање путева и ауто-
путева 

506.000,00 499.471,77 0,00 0,0 0,0

16 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање плиновода, 
водовода и канализација 

210.000,00 6.554,59 0,00 0,0 0,0

17 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање осталих 
објеката 

28.000,00 49.920,62 0,00 0,0 0,0

18 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију стамбених 
објеката и јединица 

15.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

19 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију плиновода, 
водовода и канализације 

15.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

20 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију путева и ауто-
путева 

70.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију осталих 
објеката 

14.000,00 0,00 351,00 2,5 0,0

22 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

50.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

23 511500 
Издаци за вишегодишње 
засаде 

25.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

24 511700 
Издаци за нематеријалну 
произведену имовину 
(пројектовање, надзор,...) 

45.000,00 0,00 25.808,52 0,0 0,0

25 621300 
Издаци за отплату главнице 
примљених зајмова 

315.700,00 133.417,68 156,236,67 49,5 117,1

26  
Финансирање капита-
лних пројеката (10-25) 

1.764.811,60 787.565,43 346.938,63 19,7 44,1

  
УКУПНО ПОТРО-
ШАЧКА ЈЕДИНИЦА 

2.096.478,00 931.393,24 438.923,84 20,9 47,1

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ   БРОЈ: 00270130
1 412200 Расходи за гријање 35.000,00 12 200,03 18,404,15 52,6 150,9

2 412200 
Расходи пo основу утрошка 
електричне енетргије 

18.000,00 10.184,97 9,310,09 51,7 91,4

3 412200 Расходи за телефоне 29.000,00 15.321,64 14,954,45 51,6 97,6

4 412200 
Расходи за поштанске 
услуге 

27.000,00 17.774,70 7,934,60 29,4 44,6

5 412200 
Расходи за комуналне 
услуге 

3.000,00 982,52 1,072,32 35,7 109,1

6 412300 
Расходи за канцеларијски и 
компјугерски материјал 

22.000,00 12.514,73 9,835,23 44,7 78,6

7 412300 
Расходи за материјал за 
одржавање чистоће 

9.000,00 3.926,40 4,211,83 46,8 107,3

8 412300 
Расходи за стручну 
литературу, часописе и 
дневну штампу 

9.000,00 6.089,31 5,331,05 59,2 87,5

9 412400 
Расходи за материјал за 
посебне намјене 

19.000,00 2.137,20 1.646,00 8,7 77,0

10 412400 
Расходи за потребе за 
цивилну заштиту 

9.850,00 2.401,25 613,66 6,2 25,6

11 412500 
Расходи за текуће 
одржавање зграда и опреме

19.000,00 5.331,61 6,303,48 33,2 118,2

12 412500 
Расходи за остало текуће 
одржавање- возила 

13.000,00 7.683,37 6,163,51 47,4 80,2

13 412600 
Расходи пo основу утрошка 
горива 

20.000,00 10.428,38 5,711,76 28,6 54,8

14 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

3.000,00 484,00 583,70 19,5 120,6

15 412700 
Расходи за остале стручне 
услуге-регистрација возила

5.000,00 1.606,35 1.542,25 30,8 96,0

16 412700 
Расходи за остале стручне 
услуге 

1.000,00 0,00 507,50 50,8 0,0

17 412900 
Расходи за бруто накнаде 
за рад ван радног односа-
цивилна заштитта 

2.150,00 1.306,80 2.146,84 99,9 164,3

18 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

40.000,00 11.879,34 3.610,61 9,0 30,4

19 516100 
Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

2.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  
УКУПНО ПОТРО-
ШАЧКА ЈЕДИНИЦА 

286.000,00 122.252,60 99.883,03 34,9 81,7

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ   БРОЈ: 00270140 
1 411100 Расходи за бруто плате 2.115.498,00 1.018.289,46 1.030.780,38 48,7 101,2

2 411200 
Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених 

432.000,00 166.144,52 174.529,03 40,4 105,0

3 412700 
Расходи за услуге платног 
промета и осигурања 

9.000,00 2.636,73 2.432,73 27,0 92,3

4 412700 
Расходи за трошкове 
одржавања лиценци 

7.100,00 0,00 0,00 0,0 0,0

5 412900 
Расходи пo основу допри-
носа за професионалну 
рехабилитацију инвалида 

5.000,00 2.033,74 2.059,11 41,2 101,2

  
УКУПНО ПОТРО-
ШАЧКА ЈЕДИНИЦА 

2.568.598,00 1.189.104,45 1.209.801,25 47,1 101,7

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
БРОЈ: 00270150

1 412700 Расходи за информисање 55.000,00 40.754,04 35.406,00 64,4 86,9

2 412900 

Расходи за финансирање 
услуга ЈОДП "Против-
градна заштита" Републике 
Српске и хидрометео-
ролошке службе 

41.000,00 21.573,00 19.831,67 48,4 91,9

3 412900 

Финансирање рада двије 
првостепене стручне коми-
сије за оцјену способности 
лица у поступку оствари-
вања права из соц. заштите 
и лица са сметњама у пси-
хичком и физичком развоју

25.700,00 4.378,11 20.524,06 79,9 468,8

4 412900 
Остали непоменути 
расходи 

4.245,00 822,44 2.825,55 66,6 343,6

5 412900 
Остали непоменути 
расходи-Избор спортисте 
године 

3.155,00 2.977,78 3.154,33 100,0 105,9

6 412900 
Расходи пo основу 
организације пријема, 
манифестација и поклона 

2.000,00 0,00 1.270,70 63,5 0,0

7  Укупно услуге (1 -6) 131.100,00 70.505,37 83.012,31 63,3 117,7

8 414100 
Расходи за подстицајни 
развој пољопривреде и села

350.000,00 1.050,00 2,400,00 0,7 0,0

9 415200 
Борачка организација 
Дервента 

46.000,00 19.251,00 23.000,00 50,0 119,5

10 415200 
ОО Породица погинулих 
бораца 

15.500,00 7.748,00 7.750,00 50,0 100,0

11 415200 
Удружење ратних 
заробљеника 

7.000,00 4.272,00 3.500,00 50,0 81,9

12 415200 
Удружење ратних војних 
инвалида РВИ 

11.000,00 4.500,00 5.500,00 50,0 122,2

13 415200 СУБНОР 3.500,00 1.748,00 1.750,00 50,0 100,1

14 415200 

Удружење за подршку ра-
тним ветеранима, породи-
цама и жртвама рата у БиХ 
"Правипожар" Дервента 

1.000,00 502,00 500,00 50,0 99,6

15 415200 
Грантови пo програмима за 
удружења проистекла из 
отаџбинског рата 

5.000,00 1.900,00 2.030,00 40,6 106,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 
16 415200 О.О.Црвени крст Дервента 37.000,00 21.000,00 18.500,00 50,0 88,1

17 415200 
О.О.Црвени крст Дервента-
поклон пакети даваоцима 
крви 

3.000,00 0,00 1.500,00 50,0 0,0

18  
Грантови удружењима 
грађана од јавног 
интереса (8-17) 

129.000,00 60.921,00 64.030,00 49,6 105,1

19 415200 
Удружење пензионера 
Дервента 

5.000,00 3.300,00 2.500,00 50,0 75,8

20 415200 
Грант пензионерима 
општине Дервента 

50.000,00 20.000,00 25.000,00 50,0 125,0

21 415200 
Савез слијепих и 
слабовидих Дервента 

11.700,00 5.850,00 5.850,00 50,0 100,0

22 415200 
Удружење глувих и 
наглувих 

7.000,00 3.502,00 3.500,00 50,0 99,9

23 415200 

Удружење родитеља деце и 
омладине са посебним 
потребама и инв.особа 
"Сунце" 

10.000,00 9.000,00 5.000,00 50,0 55,6

24 415200 
Удружење грађана "Биос 
Плус" 

2.000,00 2.498,00 1.000,00 50,0 40,0

25 415200 Савез инвалида рада 4.000,00 2.498,00 2.000,00 50,0 80,1

26 415200 
Савез инвалида рада-
пацијенти дијализе 

14.000,00 6.998,00 7.000,00 50,0 100,0

27 415200 
Дервентско удружење 
младих "Дух" 

0,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0

28 415200 
Омладински центар 
"Дербент" 

0,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0

29 415200 
Светосавска омладинска 
заједница Дервента 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

30 415200 НВО "ИМИЦ"-Заједно 0,00 502,00 0,00 0,0 0,0
31 415200 Удружење жена Дервента 0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

32 415200 
Удружење дописника и 
новинара 

0,00 1.252,00 0,00 0,0 0,0

33 415200 
Удружење грађана 
"Екологика" 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

34 415200 
Друштво за унапређење 
мировног рада РАХ 
CHRISTI 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

35 415200 Удружење Рома Дервента 1.000,00 502,00 500,00 50,0 99,6

36 415200 
Центар за локални и 
регионални развој 
Дервента 

0,00 2.002,00 0,00 0,0 0,0

37 415200 
Хуманитарно удружење 
грађана "Мерхамет" 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

38 415200 
Хуманитарна организација 
"Caritas" 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

39 415200 
Удружење грађана "Нови 
почетак" 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

40 415200 
НВО "Иницијатива за 
одрживи развој" Дервента 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

41 415200 
НВО "Иницијатива за 
локални развој и сарадњу" 
Дервента 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

42 415200 
Помоћ за суфинанс. 
пројеката НВО 
организација 

10.000,00 7.402,00 750,00 7,5 10,1
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43 415200 
Коло српских сестара 
"Царица Милица" Дервента

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

44 415200 
Удружење пчелара "Липа" 
Дервента 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

45 415200 
Удружење пчелара "Златна 
пчелица" Древента 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

46  
Грантови удружењима 
грађана - НВО (19-45) 

114.700,00 74.330,00 53.100,00 46,3 71,4

47 415200 Рукометни клуб Дервента 120.000,00 58.335,00 60.000,00 50,0 102,9
48 415200 Фудбалски клуб Текстилац 75.000,00 35.000,00 43.750,00 58,3 125,0

49 415200 
Женски одбојкашки клуб 
"Дервента" 

30.000,00 17.498,00 15.000,00 50,0 85,7

50 415200 
Женски одбојкашки клуб 
"Осиња" 

3.000,00 3.998,00 1.500,00 50,0 37,5

51 415200 
Клуб малог фудбала " 
Дервента" 

7.000,00 3.502,00 3.500,00 50,0 99,9

52 415200 
Фудбалски клуб "Слобода" 
В.Сочаница 

0,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0

53 415200 
Фудбалски клуб "Борац" 
Осиња 

11.000,00 7.500,00 5.500,00 50,0 73,3

54 415200 
Фудбалски клуб "Борац 
1975" Осиња 

6.000,00 3.502,00 3.000,00 50,0 85,7

55 415200 
Кошаркашки клуб 
"Дервента" 

18.000,00 12.502,00 9.000,00 50,0 72,0

56 415200 
Рагби клуб "Гладијатори" 
Дервента 

7.000,00 3.502,00 3.500,00 50,0 99,9

57 415200 
Женски рукометни клуб 
"Дервента" 

10.000,00 6.000,00 5.000,00 50,0 83,3

58 415200 
Фудбалски клуб "4. јули" 
Појезна 

6.000,00 3.502,00 3.000,00 50,0 85,7

59 415200 
Фудбалски клуб "Борац" 
Босански Лужани 

6.000,00 1.500,00 3.000,00 50,0 200,0

60 415200 
СКД "27 јули" 
Календеровци 

6.000,00 0,00 3.000,00 50,0 0,0

61 415200 
Школа спорта "Арена" 
Дервента 

1.000,00 0,00 500,00 50,0 0,0

62  
Укупно грантови 
колективним спортовима 
(47-61) 

306.000,00 159.341,00 159.250,00 52,0 99,9

63 415200 Шаховски клуб Дервента 6.000,00 3.502,00 3.000,00 50,0 85,7
64 415200 Куглашки клуб Дервента 6.000,00 3.848,00 3.000,00 50,0 78,0

65 415200 
Спортско риболовно 
друштво "Укрина" 
Дервента 

7.000,00 3.998,00 3.500,00 50,0 87,5

66 415200 
Ловачки савез "Мотајица" 
Дервента 

3.000,00 2.002,00 1.500,00 50,0 74,9

67 415200 Moтo клуб Громовник 3.000,00 1.748,00 1.500,00 50,0 85,8

68 415200 
АМД -Moтo супер спорт 

600 ццм 
3.000,00 2.872,00 2.500,00 83,3 87,0

69 415200 Аир софт клуб "Дервента" 1.000,00 502,00 500,00 50,0 99,6

70 415200 
Стонотениски клуб 
"Укрина" Дервента 

3.500,00 2.498,00 1.750,00 50,0 70,1

71 415200 
Тениски клуб "Новак" 
Дервента 

3.500,00 2.002,00 1.750,00 50,0 87,4

72  
Укупно грантови  
осталим спортовима  
(63-71) 

36.000,00 22.972,00 19.000,00 52,8 82,7
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73 415200 Теквандо клуб "Дервента" 7.000,00 3.502,00 3.500,00 50,0 99,9
74 415200 Карате клуб "Дервента" 7.000,00 3.502,00 3.500,00 50,0 99,9
75 415200 Боксерски клуб "Дервента" 7.000,00 3.502,00 3.500,00 50,0 99,9
76 415200 Кик-бокс клуб "Дервента" 7.000,00 5.002,00 3.500,00 50,0 70,0

77  
Укупно грантови борила-
чким спортовима (73-76) 

28.000,00 15.508,00 14.000,00 50,0 90,3

78 415200 
Одбојкашки клуб инвалида 
ОКИ "Дервента" 

7.000,00 4.500,00 3.500,00 50,0 77,8

79  
Укупно грантови клубов-
има инвалидних лица (78)

7.000,00 4.500,00 3.500,00 50,0 77,8

80 415200 

Грантови спортистима за 
одлазак на европска, 
свјетска и предолимпијска 
такмичења 

2.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

81 415200 
Грантови пo програмима и 
пројектима за спортске 
активности 

25.000,00 14.395,00 18.962,50 75,9 131,7

82  
Остали грантови за спорт 
(80-81) 

27.000,00 15.395,00 18.962,50 70,2 123,2

83  
Грантови удружењима 
грађана - из области 
спорта (47-82) 

404.000,00 217.716,00 214.712,50 53,1 98,6

84 415200 СПКД Просвјета Дервента 0,00 2.502,00 0,00 0,0 0,0
85 415200 СКУД Дервента 0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

86 415200 
Српски књижевни клуб 
"Вихор" Дервента 

0,00 998,00 0,00 0,0 0,0

87 415200 
КУДМ "Босиљак" 
Дервента 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

88 415200 
Удружење ликовних 
стваралаца УЛИКС 

0,00 502,00 0,00 0,0 0,0

89 415200 

Расходи за финанс. мани-
фестација Дервентско љето 
и Великогоспојински сабор 
(помоћ пo пројектима) 

12.000,00 0,00 4.200,00 35,0 0,0

90  
Грантови удружењима из 
области културе и науке 
(84-89) 

12.000,00 5.006,00 4.200,00 35,0 83,9

91 415200 
Ј.П."Дервентски лист и 
Радио Дервента" 

77.500,00 37.500,00 38.750,00 50,0 103,3

92 415200 
Ј.У. Спортско-културни 
центар 

50.000,00 24.998,00 25.000,00 50,0 100,0

93 415200 

Спортско културни центар 
Дервента- Средства за 
тренинге и утакмице 
колективних спортова 

42.000,00 20.002,00 21.000,00 50,0 105,0

94 415200 
Основне школе - средства 
за тренинге и утакмице 
колективних спортова 

7.000,00 3.502,00 3.500,00 50,0 99,9

95 415200 
ЈУ Туристичка органи-
зација општине Дервента 

75.000,00 37.500,00 37.500,00 50,0 100,0

96 415200 
ЈУ Центар за културу 
Дервента 

120.000,00 61.250,00 60.000,00 50,0 98,0

97 415200 
Ј.У. Геронтолошки сентар 
Дервента 

32.000,00 30.998,00 16.000,00 50,0 51,6

98 415200 
Грант Заводу за слијепа и 
слабовида лица 
"Будућност" Дервента 

5.000,00 7.500,00 2.500,00 50,0 33,3



Датум: 16. 10. 2013. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 8 Страна 49  

1 2 3 4 5 6 7 8 

99 415200 

Средства за коришћење 
простора у ЈУ Центар за 
културу за одржавање 
манифестација 

15.000,00 6.250,00 7.500,00 50,0 120,0

100  
Грантови јавним 
предузећима и 
установама (91-99) 

423.500,00 229.500,00 211.750,00 50,0 92,3

101 415200 

ЈУ Дом здравља-
суфинансирање рада 
Станице хитне медицинске 
помоћи 

40.000,00 11.500,00 20.000,00 50,0 173,9

102 415200 
ЈУ Дом здравлза- Услуге 
мртвозорства 

10.000,00 3.750,00 5.000,00 50,0 133,3

103  
Грантови Дому здравља 
Дервента (101-102) 

50.000,00 15.250,00 25.000,00 50,0 163,9

104 415200 
Грант високом образовању 
у Дервенти 

5,000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

105 415200 
Грант основном 
образовању (награде, 
набавка школског прибора)

8.000,00 1.776,10 2.090,00 26,1 117,7

106 415200 
Грант средњем образовању 
(награде, набавка школског 
прибора) 

2.000,00 750,00 1.400,00 70,0 186,7

107 415200 
Грантови за такмичење 
ученика основних школа - 
општинско и регионално 

5.000,00 5.845,00 2.000,00 40,0 34,2

108 415200 
Грантови за такмичење 
ученика средњих школа - 
општинско и регионално 

2.000,00 1.185,64 1.976,00 98,8 166,7

109 415200 
Грант Синдикату општине 
Дервента 

2.000,00 998,00 1.000,00 50,0 100,2

110 415200 
Грант Синдикалној 
организацији Општинске 
административне службе 

1.000,00 750,00 500,00 50,0 66,7

111 415200 

Грантови пo пројектима из 
области култура, наука, 
образовања,екологије, лица 
са посебним потребама и 
омладинског сектора 

70.000,00 27.083,48 31.802,50 45,4 117,4

112 415200 
Грант за издавачку дела-
тност из области културе, 
науке и образовања 

5,000,00 0,00 300,00 6,0 0,0

113 415200 
Грантови за финансирање 
развоја туризма 

0,00 4.000,00 0,00 0,0 0,0

114 415200 
Грант за новогодишњи 
турнир у малом фудбалу 

6,000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

115 415200 
Грантови за организовање 
сајма привреде и туризма 

14.000,00 5.000,00 5.000,00 35,7 100,0

116 415200 
Грантови пo пројектима за 
омладински сектор 

0,00 4.250,00 0,00 0,0 0,0

117 415200 
Грантови пo пројектима за 
лица са посебним 
потребама 

0,00 6.820,00 0,00 0,0 0,0

118 415200 
Текући грантови полити-
чким организацијама и 
удружењима 

85.000,00 46.670,00 42.140,00 49,6 90,3

119 415200 
Остали текући грантови-
СЈБ Дервента 

0,00 652,22 0,00 0,0 0,0
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120  
Укупно остали грантови 
(104-119) 

205.000,00 105.780,44 88.208,50 43,0 83,4

121 416100 

Расходи за превоз ученика 
основних и средњих школа 
- социјално угрожених 
лица са посебним 
потребама и ученика 
средње пољопривредне 
школе (практична настава) 

80.000,00 37.683,70 50.145,90 62,7 133,1

122 416100 

Расходи за финансирање 
проглашења најбољег 
пољопр.произвођача и 
изложбе стоке 

4.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

123 416100 
Расходи за стипендије 
ученицима и студентима 

265.000,00 181.700,00 171.010,00 64,5 94,1

124 416100 
Расходи за суфинансирање 
израде и одбране маги-
старских и докторских теза 

12.000,00 7.000,00 7.000,00 58,3 100,0

125 416100 
Текуће помоћи породици, 
деци и младима 

30.000,00 1.650,00 10.200,00 34,0 618,2

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

2.210.300,00 1.008.092,51 984.769,21 44,6 97,7

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ   БРОЈ: 00270160 

1 412700 

Расходи за припрему 
земљишта за продају 
(геодетски пренос плана на 
терен, провођење у 
катастру) и укњижбу у 
земљишне књиге 

13.000,00 221,00 0,00 0,0 0,0

2 412700 

Расходи за прибављање 
пољопривредне 
сагласности за парцеле 
предвиђене за продају 

1.000,00 0,00 0,00 0,0

3 412700 

Расходи за рад стручних 
комисија за израду услова, 
стручних мишљења, 
контролу техничке 
документац., технички 
пријем објеката и сл. 

50.000,00 10.891,96 14.508,98 29,0 133,2

4 412700 

Расходи за прибављање 
ажурних геодетских 
подлога од Републичке 
управе за геодетске 
послове у дигиталној 
форми, 

5.000,00 93,60 2.364,79 47,3 0,0

5 412800 
Расходи за уклањање 
старих објеката 

3.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

6 511700 

Расходи за ревизију 
регулационих планова - 
Центар, Центар запад, (за 
ревизије из претходних 
година), Центар исток-
Центар запад 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

7 511700 

Расходи за израду или 
ревизију просторног плана 
општине или урбанисти-
чког плана града (дио) 

40.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
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8 513100 
Издаци за прибављање 
земљишта 

100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

212.000,00 11.206,56 16.873,771 8,0 150,6

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
БРОЈ: 00270170 

1 412400 
Расходи за материјал за 
потребе комуналних 
служби 

20.000,00 9.933,84 0,00 0,0 0,0

2 412500 
Расходи за одржавање, 
уређивање и опремање 
јавних зелених површина 

45.000,00 14.723,66 25.659,42 57,0 174,3

3 412800 
Расходи за одржавање 
јавних саобраћајних 
површина 

77.000,00 34.053,49 58.044,18 75,4 170,5

4 412800 
Расходи за остале услуге 
одржавања-јавна расвјета 

30.000,00 4.598,00 8.066,84 26,9 175,4

5 412800 
Расходи за услуге чишћења 
јавних површина 

60.000,00 17.087,00 28.665,00 47,8 167,8

6 412800 
Расходи за одвођење ат-
мосферских и других пада-
вина са јавних површина 

13.000,00 6.141,02 10.305,36 79,3 167,8

7 412800 
Расходи пo основу утро-
шка електричне расвјете на 
јавним површинама 

170.000,00 93.756,48 107.674,15 63,3 114,8

8 412800 
Расходи за услуге зимске 
службе- улице и тротоари 

70.000,00 49.486,84 42.441,34 60,6 85,8

9  
Заједничка комунална 
потрошња (1 до 8) 

485.000,00 229.780,33 280.856,29 57,9 122,2

10 412500 
Расходи за санацију и 
посипање локалних путева 

80.000,00 3.380,00 1.811,08 2,3 53,6

11 412800 
Расходи за одржавање 
центра за прикупљање 
отпада 

5.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

12 412800 
Расходи за услуге зимске 
службе-за локалне путеве 

70.000,00 42.460,51 27,099,41 38,7 63,8

13 415200 
Расходи за финансирање 
заједница етажних влас-
ника у стамбеним зградама 

10.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

14 412900 

Расходи за рјешавање 
проблема са псима 
луталицама и осталим 
напуштеним животињама 

9.000,00 675,09 0,00 0,0 0,0

15 621900 
Издаци за отплату осталих 
дугова 

8.337,00 0,00 4,168,50 50,0 0,0

  Остали расходи (10-15) 182.337,00 46.515,60 33.078,99 18,1 71,1

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

667.337,00 276.295,93 313.935,28 47,0 113,6

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 
БРОЈ: 00270180 

1 412900 
Остали непоменути 
расходи 

1.500,00 0,00 0,00 0,0 0,0

2 415200 

Грантови непрофитним 
организацијама, парастоси, 
обиљежавање значајних 
датума и сл. 

14.000,00 4.653,16 6,995,09 50,0 150,3
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3 416100 
Текуће помоћи за превоз 
ученика (основне и средње 
школе) 

9.000,00 2.527,60 4,644,70 51,6 183,8

4 416100 

Текуће помоћи за набавку 
уџбеника за ученике 
основних и средњих школа 
и друге помоћи 

4.200,00 0,00 0,00 0,0 0,0

5 416100 
Текуће помоћи за лијечење 
и набавку лијекова 

38.000,00 21.070,00 16,560,00 43,6 78,6

6 416100 
Капиталне помоћи у рје-
шавању стамбених питања 

20.000,00 400,00 0,00 0,0 0,0

7 416100 
Текуће помоћи дијела 
трошкова сахране 

23.000,00 9.900,00 10.800,00 47,0 109,1

8 416100 Остале помоћи 4.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0

9 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање стамбених 
објеката и јединица 

50.000,00 0,00 120,00 0,2 0,0

10 511100 
Издаци за изградњу и 
одржавање споменика 

10.000,00 5.067,69 0,00 0,0 0,0

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

173.700,00 43.618,45 39.119,79 22,5 89,7

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    БРОЈ: 00270200 

1 412200 

Расходи пo основу утро-
шка енергије, комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

783,00 0,00 580,72 74,2 0,0

2 412700 Остали расходи 6.117,00 873,46 1.058,05 17,3 121,1

3 412900 
Остали непоменути 
расходи 

31.500,00 1.568,00 15.360,00 48,8 979,6

4 621900 
Издаци за отплату осталих 
дугова 

1.702,00 15.360,00 850,62 50,0 5,5

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

40.102,00 17.801,46 17.849,39 44,5 100,3

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД    БРОЈ: 00270300 
1 411100 Расходи за бруто плате 269.000,00 134 588,32 133.990,85 49,8 99,6

2 411200 
Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих ли-
чних примања запослених 

59.222,00 26.719,83 22.410,08 37,8 83,9

3 412200 

Расходи пo основу утро-
шка енергије, комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

14.000,00 7.853,67 8.354,47 59,7 106,4

4 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

4.000,00 1.207,00 1.714,40 42,9 142,0

5 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

2.000,00 111,50 425,60 21,3 381,7

6 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

500,00 180,00 0,00 0,0 0,0

7 412700 Расходи за стручне услуге 4.000,00 3.263,08 2.499,68 62,5 76,6

8 412900 
Остали непоменути 
расходи 

5.000,00 2.008,84 2.046,11 40,9 101,9

9 416100 

Дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета Репу-
блике, општина и градова 
(социјална заштита) 

1.037.900,00 381.846,40 483.428,59 46,6 126,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10 416100 

Дознаке грађанима из 
средстава социјалне 
заштите обезбијеђених из 
буџета Републике 

685.177,00^ 0,00 252.487,18 36,8 0,0

11 416200 

Дознаке другим 
институцијама обавезног 
социјалног осигурања које 
се исплаћују из буџета 
Републике, општина и 
градова 

113.000,00 61.631,25 49.011,12 43,4 79,5

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

2.193.799,00 619.409,89 956.368,08 43,6 154,4

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ДЈЕЧЈЕ ОБДАНИШТЕ "ТРОЛ"    БРОЈ: 00270400 
1 411100 Расходи за бруто плате 387.100,00 193.207,29 196.633,49 50,8 101,8

2 411200 
Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих ли-
чних примања запослених 

99.140,00 36.783,86 34.253,60 34,6 93,1

3 412200 

Расходи пo основу утро-
шка енергије, комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

21.000,00 4.555,68 5.579,21 26,6 122,5

4 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

5.000,00 1.996,95 2,480,39 49,6 124,2

5 412400 
Расходи за материјал за 
посебне намјене 

37.750,00 15.024,69 16,328,61 43,3 108,7

6 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

3.600,00 939,06 925,70 25,7 98,6

7 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

700,00 299,00 213,00 30,4 71,2

8 412700 Расходи за стручне услуге 8.000,00 3.300,00 2,926,77 36,6 88,7

9 412900 
Остали непоменути 
расходи 

10.500,00 2.679,37 7,229,10 68,8 269,8

10 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

5.000,00 3.655,93 189,00 3,8 5,2

11 511400 
Реконструкција и 
инвестиционо одржавање 

3.000,00 0,00 708,40 23,6 0,0

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

580.790,00 262.441,83 267.467,27 46,1 101,9

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 
ЈЕДИНИЦА    БРОЈ: 00270600 

1 411100 Расходи за бруто плате 239.500,00 119.763,49 113 999,63 47,6 95,2

2 411200 
Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих лич-
них примања запослених 

62.170,00 27.833,90 28,001,18 45,0 100,6

3 412200 

Расходи пo основу утро-
шка енергије, комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

15.000,00 7.229,93 6,204,81 41,4 85,8

4 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

2.000,00 669,99 610,73 30,5 91,2

5 412400 
Расходи за материјал за 
посебне намјене 

1.200,00 227,45 131,04 10,9 57,6

6 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

10.000,00 3.686,85 4,737,13 47,4 128,5

7 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

0,00 0,00 0,00 0,0: 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 
8 412700 Расходи за стручне услуге 6.000,00 2.326,25 5,355,11 89,3 230,2

9 412900 
Остали непоменути 
расходи 

2.600,00 1.850,00 73,15 2,8 4,0

10 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

526.528,00 0,00 491,40 0,1 0,0

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

864.998,00 163.587,86 159.604,18 18,5 97,6

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ГИМНАЗИЈА СА ТЕХНИЧКИМ ШКОЛАМА    БРОЈ: 08150048 

1 411200 
Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих ли-
чних примања запослених 

25.650,00 17.324,60 14,237,33 55,5 82,2

2 412200 

Расходи пo основу утро-
шка енергије, комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

62.900,00 33.328,53 60.265,28 95,8 180,8

3 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

5.000,00 3.861,03 2.630,22 52,6 68,1

4 412400 
Расходи за материјал за 
посебне намјене 

4.000,00 119,85 523,58 13,1 436,9

5 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

5.700,00 1.935,62 3.140,62 55,1 162,3

6 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

2.000,00 1.195,40 592,00 29,6 49,5

7 412700 Расходи за стручне услуге 6.500,00 3.174,00 2.796,78 43,0 88,1

8 412900 
Остали непоменути 
расходи 

10.000,00 3.536,50 7.512,96 75,1 212,4

9 511200 
Издаци за инвестиционо 
одржавање објеката 

3.000,00 2.808,00 0,00 0,0 0,0

10 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

10.000,00 2.164,90 2.864,74 28,6 132,3

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

134.750,00 69.448,43 94.563,51 70,2 136,2

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА    БРОЈ: 08150049 

1 411200 
Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих ли-
чних примања запослених 

24.650,00 11.653,39 12.871,60 52,2 110,5

2 412200 

Расходи пo основу утро-
шка енергије, комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

44.000,00 31.160,89 25.278,91 57,5 81,1

3 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

6.000,00 3.997,68 3.482,42 58,0 87,1

4 412400 
Расходи за материјал за 
посебне намјене 

15.258,00 6.945,10 6.625,74 43,4 95,4

5 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

6.300,00 2.183,04 3.687,30 58,5 168,9

6 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

1.700,00 771,00 552,10 32,5 71,6

7 412700 Расходи за стручне услуге 9.200,00 3.968,35 4.806,86 52,2 121,1

8 412900 
Остали непоменути 
расходи 

17.000,00 7.669,35 9.597,13 56,5 125,1

9 511200 
Издаци за инвестиционо 
одржавање објеката 

8.000,00 7.505,60 0,00 0,0 0,0

10 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

5.000,00 1.715,59 2.353,80 47,1 137,2
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11 511400 
Издаци за инвестиционо 
одржавање опреме 

2.000,00 0,00 1.799,36 90,0 0,0

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

139.108,00 77.569,99 71.055,22 51,1 91,6

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б. РАДИЧЕВИЋ" ДЕРВЕНТА 
БРОЈ: 08180041 

1 411100 Расходи за бруто плате 23.000,00 11.343,15 11.398,53 49,6 100,5

2 411200 
Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих ли-
чних примања запослених 

5.400,00 2.358,00 2.334,02 43,2 99,0

3 412200 

Расходи пo основу утро-
шка енергије, комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга 

9.200,00 3.402,08 3.441,43 37,4 101,2

4 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

4.000,00 2.386,45 2.731,02 68,3 114,4

5 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

4.500,00 1.731,41 755,02 16,8 43,6

6 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

1.300,00 687,20 438,80 33,8 63,9

7 412700 Расходи за стручне услуге 8.000,00 2.253,17 1.795,44 22,4 79,7

8 412900 
Остали непоменути 
расходи 

8.000,00 3.955,58 6.797,29 85,0 171,8

9 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

10.000,00 5.619,12 4.541,30 45,4 80,8

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

73.400,00 33.736,16 34.232,85 46,6 101,5

  
УКУПНО БУЏЕТСКИ 
ИЗДАЦИ (РАСХОДИ) 

12.631.705,00 4.994.412,86 4.876.292,06 38,6 97,6

 
Број: 01-022-206/13 Предсједник СО-е 
Датум: 15. октобра 2013. године Јозо Баришић, с.р. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

Ре-
дни 
број 

Фун-
кцио-
нални 
код 

ОПИС РАСХОДА 
Буџет за 2013.
год. - нацрт 

Извршење 
буџета 01.01.-

30.06. 2012. 
године 

Извршење 
буџета 01.01.- 

30.06. 2013. 
године 

Стру-
ктур-
ни 
инд-
екс 
кол.6 

1 2 3 4 5 6 7 
1 01 Опште јавне услуге 3.715.843,00 1.726.615,89 1.726.374,53 36,6
2 03 Јавни ред и сигурност 864.998,00 164.240,08 159.604,18 3,4
3 04 Економски послови 429.000,00 42.550,00 39.900,00 0,8
4 05 Заштита човјекове околине 41.000,00 21.573,00 19.831,67 0,4

5 06 
Стамбени и заједнички 
послови 

2.320.111,60 941.650,24 517.342,51 11,0

6 07 Здравство 50.000,00 15.250,00 25.000,00 0,5

7 08 
Рекреација, култура и 
религија 

895.900,00 442.043,64 445.997,85 9,5

8 09 Образовање 1.153.648,00 607.716,99 618.562,00 13,1
9 10 Социјална заштита 2.731.199,00 883.995,34 1.162.423,53 24,7
  УКУПНО РАСХОДИ 12.201.699,60 4.845.635,18 4.715.036,27 100,0
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Није 
класификовано 

Буџетска резерва 104.266,40 0,00 0,00

Није 
класификовано 

Отплата домаћих 
задуживања 

325.739,00 148.777,68 161.255,79

 УКУПНО 12.631.705,00 4.994.412,86 4.876.292,06
 
Број: 01-022-206/13 Предсједник СО-е 
Датум: 15. октобра 2013. године Јозо Баришић, с.р. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
235. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Дерве-

нта - Пречишћени текст ("Службени гласник опш-
тине Дервента", број: 3/13), a након разматрања 
Информације о остваривању права у складу са За-
коном о правима бораца, војних инвалида и поро-
дица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског 
рата Републике Српске, Скупштина општине Де-
рвента на 11. сједници одржаној 15. октобра 2013. 
године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-

формацију о остваривању права у складу са Зако-
ном о правима бораца, војних инвалида и породица 
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-207/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
236. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Информације о статусу зелене пијаце на 
подручју града Дервенте, Скупштина општине Де-
рвента на 11. сједници одржаној 15. октобра 2013. 
године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-
формацију о статусу зелене пијаце на подручју 
града Дервенте. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-208/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
237. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Информације о раду и пословању јавних 
установа чији je оснивач Скупштина општине за 
период јануар - јуни 2013. године, Скупштина 
општине Дервента на 11. сједници одржаној 15. 
октобра 2013. године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-

формацију о раду и пословању јавних установа 
чији je оснивач Скупштина општине за период 
јануар - јуни 2013. године. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном гл-

аснику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-209/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
238. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након ра-
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зматрања Информације о раду и стању основног и 
средњег образовања, Скупштина општине Дерве-
нта на 11. сједници одржаној 15. октобра 2013. 
године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-

формацију о раду и стању основног и средњег 
образовања. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-210/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
239. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Информације о примјени Закона о равно-
правности полова у Босни и Херцеговини са 
посебним освртом на положај жене у друштву, 
Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 15. октобра 2013. године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-
формацију о примјени Закона о равноправности 
полова у Босни и Херцеговини са посебним 
освртом на положај жене у друштву. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-211/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
240. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 

општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Политике цијена водоснабдијевања, Скуп-
штина општине Дервента на 11. сједници одржаној 
15. октобра 2013. године, донијела је 

 
3АКЉУЧАК 

 
1. Скзшштина општине Дервента усваја По-

литику цијена водоснабдијевања. 
 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-212/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
241. 
 
Ha основу члана 2. став 1. и члана 5. тачка л) 

Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Српске" број 75/04 и 78/11 ), члана 22. 
Закона о класификацији дјелатности и регистру 
пословних субјеката пo дјелатностима у Републици 
Српској ("Службени гласник Републике Српске " 
број 74/10), Уредбе о класификацији дџелатности 
Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске" број 9/13 и 33/13) и члана 13. Одлуке о 
усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа 
"Дервентски лист и Радио Дервента" Дервента 
("Службени гласник општине Дервента", број 5/08 
и 11/11), Скупштина општине Дервента, у функ-
цији Скупштине предузећа на 11. сједници одрж-
аној 15. октобра2013. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о организовању Јавног предузећа "Дервентски 
лист и Радио Дервента" Дервента у правној 

форми привредног друштва облика - једночлано 
друштво са ограниченом одговорношћу 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком, у поступку усклађивања са 
Законом о измјенама и допунама Закона o јавним 
предузећима ("Службени гласник Републике Ср-
пске" број 78/11), врши се одређивање облика 
организовања Јавног предузећа "Дервентски лист и 
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Радио Дервента" Дервента у правној форми при-
вредног друштва облика - једночлано друштво са 
ограниченом одговорношћу (доо), мијења се назив 
Јавног предузећа, усклађује и мијења дјелатност Ја-
вног предузећа у складу са Законом о класифи-
кацији дјелатности и регистру пословних субјеката 
пo дјелатностима у Републици Српској и Уредбом 
о класификацији дјелатности Републике Српске. 

 
II ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И ОСНИВАЧ 
 

Члан 2. 
 

Оснивач Јавног предузећа je општина Дерве-
нта, са сједиштем у Дервенти, у улици Трг ос-
лобођења број 3. 

 
Члан 3. 

 
Предузеће из тачке 1. ове Одлуке убудуће ће 

пословати под називом: Јавно предузеће "Дерве-
нтски лист и Радио Дервента" друштво са огра-
ниченом одговорношћу Дервента. 

Скраћени назив предузећа je: ЈП "Дервентски 
лист и Радио Дервента" доо Дервента (у даљем те-
ксту: Јавно предузеће). 

Сједиште Јавног предузећа je у Дервенти, 
улица Цара Лазара број 45. 

 
Члан 4. 

 
Јавно предузеће je правни сљедбеник Јавног 

предузећа "Дервентски лист и Радио Дервента" са 
п.о. Дервента, односно Јавног предузећа "Дерве-
нтски лист и Радио Дервента" Дервента. 

Постоји правни континуитет права, обавеза и 
одговорности досадашњег Јавног предузећа у новој 
правној форми организовања, у складу са законом 
и овом Одлуком. 

 
III ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 5. 
 

Јавно предузеће обавља слиједеће дјела-
тности: 

- 58.11 - Издавање књига 
- 58.12 - Издавање именика и листа пош-

танских адреса корисника 
- 58.13 - Издавање новина 
- 58.14 - Издавање часописа и периодичних 

публикација 
- 58.19 - Остала издавачка дјелатност 
- 18.11 - Штампање новина 

- 18.12 - Остало штампање 
- 46.35 - Трговина на велико дуванским про-

изводима 
- 46.49 - Трговина на велико осталом робом за 

домаћинство 
- 46.66 - Трговина на велико осталим канц-

еларијским машинама и опремом 
- 47.61 - Трговина на мало књигама у спе-

цијализованим продавницама 
- 47.62 - Трговина на мало новинама, папиром 

и писаћим прибором у специјализованим про-
давницама 

- 47.26 - Трговина на мало производима од 
дувана у специјализованим продавницама 

- 47.78 - Остала трговина на мало новом 
робом у специјализованим продавницама, изузев 
оружја и муниције 

- 59.11 - Производња филмова, видео филмова 
и телевизијског програма 

- 59.20 - Дјелатности снимања звучних записа 
и издавање музичких записа 

- 60.10 - Емитовање радијског програма 
- 60.20 - Емитовање телевизијског програма 
Јавно предузеће може, без уписа у судски 

регистар, обављати и друге дјелатности које служе 
дјелатностима уписаним у регистар надлежног 
суда, које се уобичајно обављају уз те дјелатности 
у мањем обиму или повремено. 

 
IV ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 6. 
 

Основни капитал Јавног предузећа, састоји се 
од улога у новцу и износи 2.000,00 KM (двије-
хиљадеконвертибилнихмарака) који износ je у ци-
јелости уплаћен на основу Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног предузећа "Дервентски 
лист и Радио Дервента" Дервента, број 01-022-
103/08 од дана 30. 04. 2008. године. 

 
Члан 7. 

 
Јавно предузеће одговара за своје обавезе 

цјелокупном имовином. Оснивач не одговара за 
обавезе предузећа, осим до износа неунесеног 
улога у имовину предузећа. 

 
Члан 8. 

 
Средства за пословање Предузећа обезбјеђују 

се из слиједећих извора: 
- прихода остварених обављањем регистро-

ване дјелатности, 
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- буџета општине, 
- донација, прилога и спонзорства домаћих и 

страних правних и физичких лица и 
- других извора у складу са законом. 
 
V ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 9. 
 

Органи предузећа су: 
- скупштина 
- надзорни одбор и 
- управа - директор. 
Надлежност, састав и избор органа предузећа 

утврђени су Законом о јавним предузећима и 
Статутом предузећа. 

Мандат чланова надзорног одбора и дире-
ктора траје четири године, a пo истеку мандата 
могу бити поново именовани. 

 
Члан 10. 

 
Надзорни одбор предузећа именује и ра-

зрјешава скупштина предузећа. Надзорни одбор 
има предсједника и два члана. 

Приликом номиновања кандидата за избор 
чланова надзорног одбора, орган надлежан за из-
бор поступа у складу са Законом о министарском, 
владиним и другим именовањима. 

 
Члан 11. 

 
Управу предузећа чини директор. 
Директора предузећа именује и разрјешава 

Надзорни одбор. 
 

Члан 12. 
 

Надлежности, именовање и разрјешење пре-
дсједника и чланова Надзорног одбора предузећа, 
њихова права и обавезе, као и услови, начин и 
поступак именовања директора и његова права и 
обавезе, регулишу се Статутом предузећа. 

 

Члан 13. 
 

Управа предузећа je дужна да послове из своје 
надлежности врши благовремено и квалитетно у 
складу са законом. 

Управа предузећа не може без сагласности ос-
нивача мијењати дјелатност утврђену овом од-
луком. 

Управа предузећа ће најмање једанпут го-
дишње, подносити информације и извјештаје о 
свом раду оснивачу, a на захтјев оснивача и чешће. 

Члан 14. 
 

Скупштина општине Дервента наставља оба-
вљати послове Скупштине Јавног предузећа. 

Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа 
именовани су одлуком Скупштине општине Де-
рвента, у функцији Скупштине Јавног предузећа 
"Дервентски лист и Радио Дервента" Дервента, 
број 01-111-83/13 од дана 30. 07. 2013. године, на 
мандат од 4 (четири) године. 

Вршилац дужности директора, именован Од-
луком Надзорног одбора број 01- 55/2013 од 13. 
септембар 2013. године, остаје на дужности са 
свим законским овлашћењима, до редовног избора 
директора, у складу са законом, овом Одлуком и 
Статутом Јавног предузећа. 

 
Члан 15. 

 
Јавно предузеће има Одбор за ревизију и 

Одјељење за интерну ревизију. 
Надлежност, састав и избор чланова Одбора 

за ревизију и Одјељења за интерну ревизију 
утврђени су Законом о јавним предузећима и 
Статутом Јавног предузећа. 

 
VI УСКЛАЂИВАЊЕ СТАТУТА ПРЕ-

ДУЗЕЋА 
 

Члан 16. 
 

Одредбе Статута Јавног предузећа ускладиће 
се са одредбама ове Одлуке, одредбама Закона о 
измјенама и допунама Закона о јавним преду-
зећима, Закона о привредним друштвима и другим 
позитивним прописима. 

 
Члан 17. 

 
Ha основу ове Одлуке извршиће се код на-

длежног суда упис правне форме организовања 
Јавног предузећа у друштво са ограниченом одго-
ворношћу - једночлано као и други потребни уп-
иси, у складу са законом, овом Одлуком и другим 
прописима. 

 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

За сва питања која нису регулисана овом 
Одлуком, примјењиваће се одредбе Закона о ја-
вним предузећима, Закона о привредним друш-
твима и други закони и подзаконски акти. 
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Члан 19. 
 

Након ступања на снагу ова Одлука замјењује 
Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног 
предузећа "Дервентски лист и Радио Дервента" 
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", 
број 5/08) и Одлуку о измјенама и допунама Од-
луке о усклађивању оснивачког акта Јавног пре-
дузећа "Дервентски лист и Радио Дервента" Де-
рвента ("Службени гласник општине Дервента", 
број 11/11), коју je донијела Скушштина општине 
Дервента. 

 
Члан 20. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-213/13 
Датум: 15. октобра 2013. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
242. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске" број 101/04,42/05 и 118/05) и 
члана 65. Статута општине Дервента - Пречишћени 
текст ("Службени гласник општине Дервента" 
број: 3/13), Начелник општине Дервента, дана 26. 
08. 2013. године, донио je 

 
ПРАВИЛНИК  

о субвенционисању превоза ученика основних и 
средњих школа с подручја општине Дервента 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се критеријуми 
за субвенционисање превоза одређених категорија 
ученика основних и средњих школа, који имају 
пребивалиште на подручју општине Дервента. 

 

Члан 2. 
 

Право на субвенционисање превоза имају 
ученици који свакодневно путују од мјеста ста-
новања до школе, уколико удаљеност од мјеста 
становања ученика до школе износи више од 
четири километра. 

Члан 3. 
 

Општина Дервента субвенционише превоз 
ученицима следећих категорија: 

- дјеци ратних војних инвалида од I до IV 
категорије, као и дјеци умрлих ратних војних ин-
валида, 

- да се ради о ученику из социјално Јтрожене 
породице, 

- дјеци са посебним потребама, 
- дјеци без оба родитеља и 
- за свако треће и сљедеће дијете - путник из 

породице са троје или више дјеце. 
 

Члан 4. 
 

Право на субвенцију превоза имају ученици 
који испуљавају следеће услове: 

- да je пребивалиште ученика на подручју 
општине Дервента, 

- да je ученик редовно уписан у одређени 
разред средње школе на подручју општине Де-
рвента или друге школе у граничним општинама са 
општином Дервента, 

- да ученик редовно путује из мјеста ста-
новања до школе и враћа се кући, користећи при 
томе средства јавног превоза и 

- да ученик не остварује право на бесплатни 
превоз пo некој другој основи. 

 
Члан 5. 

 
Право на субвенцију остварује се подно-

шењем захтјева Одјељењу за привреду и друшт-
вене дјелатности општине Дервента за текућу 
школску годину, за вријеме одржавања наставе. 

 
Члан 6. 

 

Превоз ученика одвија се у редовним утвр-
ђеним локалним аутобуским линијама за које 
Превозник има усклађен ред вожње. 

Превозник мора да се придржава Правилника 
о школском календару, којег прописује Мини-
старство просвјете и културе Републике Српске. 

 

Члан 7. 
 

За све ученике који испуњавају услове за 
субвенционисање превоза, управа школе сачињава 
спискове ученика у три примјерка. У списковима 
се назначује презиме и име ученика, разред-
одјељење које похађа и релацију на којој путује. 

Спискове потписује и овјерава директор 
школе. 
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Управа школе доставља спискове ученика 
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 
општине Дервента на одобрење и овјеру. 

Два овјерена списка добија школа, од којих 
један списак школа доставља превознику, a други 
остаје школи за њену архиву. Трећи примјерак 
списка задржава Одељење за привреду и дру-
штвене дјелатности, за своје потребе. 

 
Члан 8. 

 
Такође, општина Дервента обезбјеђивање 

превоз ученицима средње пољопривредне школе за 
практичну наставу на огледним пољима на 
простору општине Дервента. 

 
Члан 9. 

 
Исплату субвенција врши Одјељење за фи-

нансије општине Дервента. Субвенција се плаћа 
превознику на основу Уговора и испостављене 
мјесечне фактуре. 

 
Члан 10. 

 
Износ субвенције износи до 50% вриједности 

мјесечне карте за сваког ученика, за ког je одобрен 
превоз, у зависности од одобрених средстава у 
буџету општине Дервента. 

 
Члан 11. 

 
Овај Правилник објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Дервента", a примјењиваће се за 
школску годину 2013/2014. 

 
Број: 02-404-27/13 
Датум: 26.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
243. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 9. став 1. 
Вашарског реда, и члана 65. Статута општине 
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", 
број 3/13 - Пречишћен текст), Начелник општине 
Дервента, донио је 

 
ОДЛУКУ 

о одређивању радног времена у свим објектима 
на локацији Вашара и на подручју града 

Дервента у дане трајања Вашара 
 

1. Радно вријеме свих објеката на локацији 
Вашара, у дане трајања Вашара, je од 9:00 часова 
до 02:00 часа наредног дана у периоду од 27. 
08.2013. године до 30.08.2013. године. 

 

2. Радно вријеме трговинских, занатских и 
услужних радњи на подручју града у дане трајања 
Вашара je до 02:00 часа у периоду од 27.08.2013. 
године до 30.08.2013. године. 

 

3. Радно вријеме угоститељских радњи на 
подручју града у дане трајања Вашара je од 06:00 
до 02:00 часа у периоду од 27.08.2013. године до 
30.08.2013. године. 

 

4. Ову Одлуку објавити у "Службеном гла-
снику општине Дервента". 

 
Број: 02-30-43/2013 
Датум: 12.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 

244. 
 

Ha основу члана 22. Породичног закона 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
54/02) и члана 57. Статута општине Дервента 
("Службени гласник општине Дервента", број: 
3/13) Начелник општине Дервента, доноси: 

 

О Д Л У К У 
новчаној накнади матичарима који присуствују 

закључењу брака послије радног 
времена и у нерадне дане 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се висина новчане 
накнаде матичарима који присуствују закључењу 
брака послије радног времена и у нерадне дане. 

 
Члан 2. 

 

Новчана накнада матичарима из члана 1.ове 
Одлуке износи 15,00 KM, пo закљученом браку. 

 

Члан 3. 
 

Исплате новчане накнаде матичарима ће се 
вршити уз исплату плате, a на основу достављеног 
списка Одјељења за општу управу. 



Страна 62 Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 16. 10. 2013. год.  
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се Оде-
љење за општу управу и Одељење за финансије. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
Број: 02-40-1/13 
Датум: 23.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
 
245. 
 
Ha основу члана 72 став 3. Закона о локалној 

управи ("Сл. гласник PC" бр.101/04, 42/05 и 118/05) 
и чл. 62. Статута општине Дервента" 6/05, 4/08 и 
6/08) Начелник општине Дервента донио je  

 
РЈЕШЕЊЕ  

о формирању Комисије - Стручни жири 
 

1. Формира се Комисија - Стручни жири за 
избор најуређеније приватне површине и површине 
колективног становања на подручју општине Де-
рвента у саставу 

 
- Марић Синиша- предсједник жирија, 
- Симић Весна - члан, 
- Будишић Бранкица- члан, 
 
2. Стручни жири има задатак да пo пријави 

заинтересованих кандидата, a на основу увида на 
лицу изради стручно мишљење и изврши избор 
"Најкутак општине Дервента", сачини писмени за-
писник и достави свој приједлог Начелнику 
општине Дервента. 

 
3. Ово Рјешење објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента".  
 
 

Број: 02-111-85 
Датум: 09.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 

246. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 65. 
Статута општине Дервента ("Службени гласник 
општине Дервента", број 3/13 - Пречишћен текст), 
Начелник општине Дервента, донио je: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о формирању Одбора за организацију и 
обиљежавање 162. Дервентског вашара 
 
1. Формира се одбор за организацију и 

обиљежавање 162. Дервентског вашара у саставу: 
-Жунић Игор, предсједник (Замјеник На-

челника), 
- Земуновић Марко, члан ("Комуналац" а.д. 

Дервента), 
- Тадић Миле, члан (Полицијска станица 

Дервента), 
- Наградић Томо, члан (Одјељење за ин-

спекцијске послове), 
- Бећировић Мирсад, члан (Одјељење за пр-

ивреду и друштвене дјелатности), 
- Гојковић Славен, члан (Одјељење за ста-

мбено-комуналне послове), 
- Кљајић Дамир, члан (Јавна установа Ту-

ристичка организација Дервента). 
 
2. Задатак Одбора из тачке 1. овог Рјешења je 

да донесе Програм за обиљежавање 162. Дерв-
ентског вашара и да координира активностима 
свих осталих субјеката везаних за организацију и 
одржавање ове манифестације. 

 
3. Ово Рјешење објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 

Број: 02-370-2291-1/2013 
Датум: 12.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
247. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 65. 
Статута општине Дервента ("Службени гласник 
општине Дервента", број 3/13 - Пречишћен текст), 
Начелник општине Дервента, донио je 
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РЈЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о цијенама 
вашарских услуга за 162. Дервентски вашар 

 
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора "КОМУНАЛАЦ" а.д. Дервента о цијенама 
вашарских услуга за 162. Дервентски вашар, број: 
484/13 од 12.08.2013. године. 

 
2. Ово Рјешење објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 

Број: 02-370-2291-4/2013 
Датум: 12.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
248. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 9. став 1. 
Вашарског реда, и члана 65. Статута општине 
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", 
број 3/13 - Пречишћен текст), Начелник општине 
Дервента, донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању представника општине Дервента 
 

1. Именује се Будишић Бранкица, стручни 
сарадник у Стамбено-комуналном одјељењу, за 
представника општине Дервента за контролу плана 
размјештања и намјене објеката трговинских и 
утоститељских радњи и радњи забавног програма у 
оквиру 162. Дервентског вашара. 

 
2. Задатак именоване из тачке 1. овог Рјешења 

je да заједнички са организатором 162. Дерве-
нтског вашара "Комуналац" а.д. контролише план 
размјештања и намјене објеката трговинских и 
угоститељских радњи и радњи забавног програма у 
складу са Програмом за припрему, организацију и 
одржавање 162. Дервентског вашара, број: 02-370-
2291-2/2013 од 12.08.2013. године. 

 

3. Ово Рјешење објавити у "Службеном гла-
снику општине Дервента". 

 

Број: 02-370-2291-6/2013 
Датум: 12.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 

249. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о лоланој 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 57. и 65 
. Статута општине Дервента - Пречишћени текст 
("Службени гласник општине Дервента", број 3/13) 
a у складу са чланом 26. и 33. Правилника о ра-
чуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кори-
снике у Републици Српској ("Службени гласник 
Републике Српске", број 127/11), Начелник опш-
тине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о формирању Комисије за процјену сталних 
материјалних средстава - покретне имовине 

(намјештаја, опреме и остало) 
 

1. Формира се Комисија за процјену врије-
дности сталних материјалних средстава - покретне 
имовине Општине Дервента (намјештаја, опреме и 
остало) у саставу: 

- Кнежевић Будислав, предсједник, 
- Стринић Миле , члан 
- Новић Срђан, члан 
 
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења 

je да до 15. октобра 2013. године, изврши процјену 
имовине Општине Дервента - сталних мате-
ријалних средстава - покретне имовине a у складу 
са МРС-ЈС 17 и другим релевантним рачуново-
дственим стандардима и прописима, са стањем на 
дан 31.12.2012. године. 

 
3. Ово рјешење објавити у "Службеном глас-

нику општине Дервента". 
 

Број: 02-111-88 
Датум: 16.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
250. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о лоланој 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 57. и 65. 
Статута општине Дервента - Пречишћени текст a у 
складу са чланом 26. и члана 33. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кори-
снике у Републици Српској ("Службени гласник 
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Републике Српске", број 127/11) Начелник опш-
тине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о формирању Комисије за процјену сталних 
материјалних средстава - непокретне имовине 

(грађевински објекти, земљиште, путеви, улице, 
тротоари, јавна расвјета, споменици мостови, 

тргови и остало) 
 

1. Формира се Комисија за процјену врије-
дности сталних материјалних средстава - непо-
кретне имовине Општине Дервента у саставу: 

- Павковић Зорка, предсједник, 
- Бећаревић Љубица, члан 
- Гаврић Слађана, члан 
 
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења 

je да до 15. октобра 2013. године, изврши процјену 
имовине Општине Дервента - сталних материјал-
них средстава - непокретне имовине a у складу са 
МРС-ЈС 17 и другим релевантним рачуново-
дственим стандардима и прописима, са стањем на 
дан 31.12.2012. године. 

 
3. Ово рјешење објавити у "Службеном гл-

аснику општине Дервента". 
 

Број: 02-111-89 
Датум: 16.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
251. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске" број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 25. Уре-
дбе о стамбеном збрињавању породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида одбрамбено- 
отаџбинског рата Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске" број:43/07), члана 12. 
Одлуке о допунским правима бораца,војних инв-
алида и породица погинулих бораца ("Службени 
гласник општине Дервента, број: 7/06 од 29.06. 
2006. године) и члана 62. Статута општине 
Дервента ("Службени гласник општине Дервента,, 
број:3/13 - Пречишћен текст), Начелник општине 
Дервента, донио je 

 
РJЕШЕЊЕ 

о именовању Првостепене стамбене комисије 
при Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту 

Општине Дервента 
 

1. У првостепену стамбену комисију при 
Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту опш-
тине Дервента, именује се: 

- Кузмановић Миле, предсједник, испред Од-
бора ратних војних инвалида Борачке организације 
Дервента, 

- Ристић Миладин, члан, испред Одбора по-
родица погинулих бораца Борачке организације 
Дервента 

- Лукић Никола, члан, испред Општинске 
организације породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила PC Дервента, 

- Марјановић Рада, члан, испред Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту и  

- Секулић Ана, члан, испред Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту. 

 
2. Задатак Првостепене стамбене комисије je 

да распише конкурс за додјелу новчаних средстава 
из Буџета Општине као помоћ у рјешавању 
стамбених питања, утврди приједлог расподјеле 
новчаних средстава из Буџета Општине у складу са 
Уредбом о стамбеном збрињавању породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и 
Одлуком о допунским правима бораца, војних ин-
валида и породица погинулих бораца. 

 
3. Ово Рјешење објавити у "Службеном глас-

нику општине Дервента". 
 

Број: 02-111-90 
Датум: 22.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
252. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 57. и 65. 
Статута општине Дервента - Пречишћени текст 
("Службени гласник општине Дервента", број 3/13) 
Начелник општине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању једног члана Комисије испред 
Општине Дервента 
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1. У Комисију за одабир корисника за обнову 
и реконстрзтсцију стамбених објеката, технички 
преглед и предају реконструисаних индивидуалних 
објеката и објеката заједничког типа становања пo 
систему "кључ у руке" испред Општине Дервента 
именује се Шљивић Јадранка 

 
2. Ово рјешење објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

Образложење 
Комисија за избјеглице и расељена лица БиХ 

je донијела Одлуку о избору приоритетних оп-
штина и оквирног броја корисника за обнову 
стамбених јединица из средстава Саудијског фонда 
за развој - Пројекат обнове стамбених јединица за 
расељена лица у Босни и Херцеговини и пo 
наведеној Одлуци општини Дервента су одобрена 
средстава за 18 корисника 

У циљу имплементације и реализације Пр-
ојекта обнове стамбених јединица за расељена 
лица из Босне и Херцеговине из средстава 
Саудијског фонда за развој, предвиђено да свака 
општина именује своје представнике који ће 
учествовати у раду Комисије за имплементацију и 
реализацију Пројекта обнове стамбених јединица 
из средстава Саудијског фонда за развој. 

Ha основу напријед наведеног одлучено je као 
у диспозитиву рјешења. 

 
Број: 02-111-92 
Датум: 11.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
253. 
 
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 57. и 65. 
Статута општине Дервента - Пречишћени текст 
("Службени гласник општине Дервента", број 3/13) 
Начелник општине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању једног члана у Регионалну 
тендерску комисију 

 
1. У Регионалну тендерску комисију за јавне 

набавке за имплементацију Пројекта обнове ста-
мбених јединица за расељена лица у Босни и 
Херцеговини из средстава Саудијског фонда за 

развој, испред Општине Дервента именује се Но-
вић Срђан. 

 
2. Ово рјешење објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 

Образложење 
Комисија за избјеглице и расељена лица БиХ 

je донијела Одлуку о избору приоритетних опш-
тина и оквирног броја корисника за обнову ста-
мбених јединица из средстава Саудијског фонда за 
развој - Пројекат обнове стамбених јединица за 
расељена лица у Босни и Херцеговини и пo 
наведеној Одлуци општини Дервента су одобрена 
средстава за 18 корисника 

У циљу имплементације и реализације Пр-
ојекта обнове стамбених јединица за расељена 
лица из Босне и Херцеговине из средстава Сау-
дијског фонда за развој, предвиђено да свака оп-
штина именује своје представнике који ће уче-
ствовати у раду тендерске комисије. 

Ha основу напријед наведеног одлучено je као 
у диспозитиву рјешења. 

 
Број: 02-111-93 
Датум: 11.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
254. 
 
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени Гласник Републике Ср-
пске", број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 65. 
Статута општине Дервента - пречишћен текст 
("Службени гласник општине Дервента", број 
3/13), и члана 2. Одлуке о изради Стратегије ру-
ралног развоја општине Дервента за период 2014 - 
2020 ("Службени гласник општине Дервента", број 
7/13), Начелник општине Дервента донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Тима за израду Нацрта 
"Стратегије руралног развоја општине 

Дервента за период 2014 - 2020" 
 

1. У тим за израду Нацрта, именују се: 
- Игор Жунић, замјеник Начелника ошптине 

Дервента; 
- Весна Симић, дипл.инж.пољопривреде; 
- Славен Гојковић, дипл.инж.шумарства; 
- Срђан Новић, дипл.инг.саобраћаја; 
- Горан Јевтић, дипл.инг.грађевинарства. 
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2. Обавезе Тима дефинисане су Одлуком о 
изради Стратегије руралног развоја општине Де-
рвента за период 2014 - 2020, a нарочити задатак 
Тима биће: 

- обезбјеђење квалитативних и квантитати-
вних података као што су демографски, социоеко-
номски, затим подаци о пословном окружењу, 
инфраструктури, посједовној структури, и др; 

- указати на могућности развоја руралних 
подручја кроз SWOT анализу; 

- креирати структуру Стратегије пo сљедећим 
компонентама: визија, циљеви, програми. 

 
3. Крањи рок за израду Нацрта je фебруар 

2014. године. 
 
4. Ово Рјешење објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 

Број: 02-40-792.2/13 
Датум: 10.10. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
255. 
 
Ha основу члана 7. став 1. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52^5, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и 60/10), члана 
5. Упутства о примјени Закона o 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 16/12) и 
члана 65. Статута општине Дервента - Пречишћени 
текст ("Службени гласник општине Дервента", број 
3/13) Начелник општине Дервента, донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Марић Даринка, грађ. тех., предсједник 
- Новић Срђан, дипл. инж. саоб.,члaн 
- Ана Јовичић, дипл. правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа им-

енује се Миле Стринић, дипл. ек. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу отвореног поступка јавне набавке 
објављеног у Службеном гласнику БиХ, број 59/13 
и 64/13, за "Реконструкцију улица и локалних 
путева - I фаза реализације", дана 03. 09. 2013. 

године са почетком у 12 часова, - отвори пристигле 
понуде, изврши анализу понуда и након окончања 
поступка достави Начелнику општине, записн-
ицима са сваког затвореног састанка, препоруку о 
додијели уговора најповољнијем понуђачу, с из-
вјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке. 

 
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

Број: 02-404-24/13 
Датум: 30.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
256. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Ана Јовичић, дипл. правник., предсједник 
- Срђан Новић, дипл. инж. саоб., члан 
- Сњежана Ковачевић, дипл. правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле, дипл. ек. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за до-
стављање понуда за набавку грађевинског ма-
теријала корисницима социјалне помоћи, дана, 
27.08.2013. 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 
извјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 
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4. Ово Рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, a објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Дервента". 

 
Број: 02-404-29/13 
Датум: 22.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
257. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Новић Срђан, дипл. инж. саоб., предсједник 
- Ана Јовичић, дипл. правпик, члан 
- Марић Даринка, грађ. тех., члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Нада Шпирић, правник. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за до-
стављање понуда за израду главног пројекта из-
градње канализационог колекторау насељу Луг, 
дана 29. 08. 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 
састанка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Дервента". 

 
Број: 02-404-5.5/13 
Датум: 22.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
258. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Стринић Миле, дит. ек., предсједник 
- Марић Даринка, грађ. тех., члан 
- Самарџија Бошко, правник., члан 
 

2. За секретара комисије без права гласа 
именује се Шпирић Нада, правник. 

 

3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 
je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за набавку водоводног материјала за 
изградњу водовода у Д. Лупљаници, дана 30. 08. 
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 ступа на снагу даном доно-
шења, a објавиће се у "Службеном гласнику оп-
штине Дервента". 

 

Број: 02-404-30/13 
Датум: 22.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
259. 
 

Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
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19/05, 52/05, 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 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Бранкица Будишић, грађ. тех., предсједник 
- Мр Будислав Кнежевић, дит. инж. еле-

ктротехнике, члан 
- Срђан Новић, дипл. инж. саоб., члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

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

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за изградњу јавне расвјетеу дијелу 
града "Поточани", дана 30, 08. 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 сас-
танка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Дервента". 

 
Број: 02-404-31/13 
Датум: 22.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
260. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именујусе: 
- Марић Даринка, грађ. тех., предсједник 
- Новић Срђан, дипл. инж. саоб, члан 
- Самарџија Бошко, правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле, дипл. ек. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за реконструкицију пута у Ко-
стрешу, Кресојевић - Лазићи, дана 02. 09. 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 
препоруке 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: 02-404-32/13 
Датум: 30.08. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
261. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона o јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10), чл-
ана 5. Упугства 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за набавке 
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1. У Комисију за набавке именују се: 
- Новић Срђан, дит. инж. саоб.предсједник  
- Марић Даринка, грађ. тех., члан  
- Шпирић Нада, правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле, дипл. ек.. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за до-
стављање понуда за хортикултурно уређење платоа 
око Саборног храма у Дервенти, дана 09. 09. 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 сас-
танка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

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

 
Број: 02-404-33/13 
Датум: 03.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
262. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Новић Срђан, дипл. инж. саоб., предсједник 
- Јовичић Ана, дит. правник, члан 
- Поповић Миро, грађ. тех., члан 
 

2. За секретара комисије без права гласа име-
нује се Стринић Миле, дит. ек. 

3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 
je да на основу Конкурентског захтјева за дост-
ављање понуда за израду хоризонталне сигнали-
зације на локалним путевима - 2. фаза, дана 10. 09. 
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, са 
извјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику општ-
ине Дервента". 

 
Број: 02-404-36/13 
Датум: 06.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
263. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Новић Срђан, дипл. инж. саоб., предсједник 
- Јовичић Ана, дипл. правник, члан 
- Поповић Миро, грађ. тех., члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле, дит. ек. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за наставак изградње водоводне 
мреже у насељу Г. Детлак, дана 11. 09. 2013. 
године са почетком у 12 часова, 

- отвори пристигле понуде, 
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- изврши анализу понуда и након окончања 
поступка достави Начелнику општине, препоруку 
о додели уговора најповољнијем понуђачу, са 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 оп-
штине Дервента". 

 
Број: 02-404-37/13 
Датум: 10.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
264. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Миро Поповић, грађ. тех., предсједник 
- Срђан Новић, дит. инж. саоб., члан 
- Шпирић Нада, правнш., члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле, дип. ек. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за набавку робе при изградњи 
централног гријања у Центру за културу, дана 26. 
09. 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 
извјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Дервента". 

 
Број: 02-404-38/13 
Датум: 25.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
265. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Ана Јовичић, дипл. правник, предсједник 
- Сњежана Ковачевић, дит. ек., члан 
- Миле Стринић, дипл. ек., 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 Конкурентског захтјева за достав-
љање понуда за набавку контејнера за становање, 
дана 18. 09. 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 
препоруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

 
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

Број: 02-404-39/13 
Датум: 17.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
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266. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Марић Даринка, грађ. тех., предсједник 
- Новић Срђан, дит. инж. саоб, члан 
- Самарџија Бошко, правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле, дит. ек. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за реконструкцију улица - 2. фаза 
реализације, дана 19. 09. 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 
извјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

 
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

Број: 02-404-40/13 
Датум: 17.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
267. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10), 
члана 5. Упутства о примјени Закона о јавним на-
бавкама ("Службени гласник БиХ"; број 3/05 и 

24/09), члана 20. Правилника о јавним набавкама 
("Службени гласник општине Дервента" број 
12/09) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Сњежана Ковачевић, дипл. ек., предсједник  
- Нада Шпирић, правник,члан  
- Срђан Новић, дипл. инж. саоб., члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

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

je да на основу Конкурентског захтјева за до-
стављање понуда за консултантске услуге израде 
Стратегије руралног развоја општине Дервента 
2014-2020. године, дана 20. 09. 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: 02-404-41/13 
Датум: 17.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
268. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 
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РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за набавке 

 
1. У Комисију за набавке именују се: 
- Миро Поповић, грађ. тех., предсједник 
- Мујачић Љиљана, дипл. ек., члан 
- Самарџија Бошко, правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа име-

нује се Стринић Миле, дит. ек. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за набавка u уградњу паркета за 
спортску дворану у Гимназији, дана 20. 09. 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 преп-
оруке и записницима са сваког затвореног сас-
танка. 

 
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

Број: 02-404-42/13 
Датум: 17.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
269. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и 
члана 65. Статута општине Дервента - Пречишћени 
текст ("Службени гласник општине Дервента", број 
3/13) Начелник општине Дервента, донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Ана Јовичић, дипл. правник., предсједник 
- Срђан Новић, дит. инж. саоб., члан 
- Сњежана Ковачевић, дипл. правник, члан 

2. За секретара комисије без права гласа 
именује се Стринић Миле, дит. ек. 

 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за набавку грађевинског материјала 
корисницима социјалне помоћи, дана 08.10. 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 ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику општ-
ине Дервента". 

 
Број: 02-404-43/13 
Датум: 02.10. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
270. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и 
члана 65. Статута општине Дервента - Пречишћени 
текст ("Службени гласник општине Дервента", број 
3/13) Начелник општине Дервента, донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Новић Срђан, дит. тж. саоб предсједник 
- Мујачић Љиљана, дит. ек., члан 
- Пајић Драган, дипл. инж. руд., члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

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

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за набавку и уградњу столарије 
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корисницима социјалне помоћи, дана 30. 09. 2013. 
године са почетком у 12 часова, 

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

поступка достави Начелнику општине, препоруку 
о додјели зтовора најповољнијем понуђачу, с извје-
штајем о раду и разлозима издавања такве пре-
поруке и записницима са сваког затвореног саст-
анка. 

 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Дервента". 

 
Број: 02-404-44/13 
Датум: 27.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
271. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о гшеновању Комисије за набавке 
 
1. У Комисију за набавке именују се: 
- Поповић Миро, грађ. тех., предсједник 
- Шпирић Нада, правник, члан 
- Самарџија Бошко, правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле, дипл. ек. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за реконструкцију локалних путева - 
3. фаза реализације, дана 30. 09. 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 

извјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

 
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

Број: 02-404-45/13 
Датум: 27.09. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
272. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о гтеновању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Оливера Ћебеџија, дит. правник, пре-

дсједник 
- Нада Шпирић, правник, члан 
- Славица Живковић, ек. тех., члан 
 

2. За секретара комисије без права гласа 
именује се Миле Стринић, дит. ек. 

 

3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 
je да на основу Конкурентског захтјева за дост-
ављање понуда за набавку огрева мјесним канце-
ларијама општине Дервента, дана 03.10, 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 
извјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

 

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, a објавиће се у "Службеном гласнику опш-
тине Дервента". 
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Број: 02-404-47/13 
Датум: 01.10. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
273. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Миро Поповић, грађ. тех., предсједник 
- Мр Будислав Кнежевић, дипл. инж. еле-

ктротехнике, члан 
- Бошко Самарџија, дипл. правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа име-

нује се Срђан Новиђ, дипл. инж.саоб. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за изградњу јавне расвјете на платоу 
око Саборног храма у Дервенти, дана 04.10. 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 
извјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке 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: 02-404-49/13 
Датум: 01.10. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 

274. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Марић Даринка, грађ. тех., предсједник 
- Ана Јовичић, дипл. правник, члан 
- Нада Шпирић, правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле, дит. ек. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за израду главног канализационог 
цјевовода у насељу Луг, дана 04.10. 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 
извјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

 
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

Број: 02-404-50/13 
Датум: 01.10. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
275. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 



Датум: 16. 10. 2013. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 8 Страна 75  

24/09), члана 20. Правилника о јавним набавкама 
("Службени гласник општине Дервента" број 12/09 
и 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Ковачевић Сњежана, дипл. ек., предсједник 
- Марић Даринка, грађ. тех., члан 
- Шпирић Нада, правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

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

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за санацију дома у Појезни, дана 
11.10. 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 
извјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

 
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

Број: 02-404-51/13 
Датум: 09.10. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
276. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента- 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

РJЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за набавке 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Поповић Миро грађ. тех., предсједник 
- Новић Срђан, дит. инж. саоб, члан 
- Самарџија Бошко, правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле, дипл. ек. 
 
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 

je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за изградња игралишта у Црнчи, 
дана 11. 10. 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 ступа на снагу даном доно-

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

 
Број: 02-404-53/13 
Датум: 09.10. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
277. 
 
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04, 
19/05, 52/05, 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 16/12) и члана 65. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/13) Начелник општине Дервента, 
донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за набавке 
 

1. У Комисију за набавке именују се: 
- Поповић Миро, грађ. тех., предсједник 
- Шпирић Нада, правник, члан 
- Самарџија Бошко, правник, члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа им-

енује се Стринић Миле, дит. ек. 
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3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 
je да на основу Конкурентског захтјева за доста-
вљање понуда за реконструкцију локалних путева - 
4. фаза реализације, дана 15.10. 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 
извјештајем о раду и разлозима издавања такве 
препоруке и записницима са сваког затвореног 
састанка. 

 
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

Број: 02-404-54/13 
Датум: 14.10. 2013. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

______________________________________ 
 
278. 
 

ОГЛAC 
 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Општине Дервента на основу рјешења број: 06-
372-77/13 од 08.08.2013. године извршило je у 
регистру заједница зграда, у регистарском листу 
број: 1-56, упис промјене лица овлашћених за 
заступање Заједнице за управљање дијелом зграде 
Дервента, улица Марије Бурсаћ СП-57, улаз 5, са 
сљедећим подацима: 

Врши се промјена лица овлашћених за за-
ступање Заједнице за управљање дијелом зграде 
Дервента, улица Марије Бурсаћ СП-57, улаз 5, тако 
што се из регистра брише ранији заступник, Но-
ваковић Мира, a у регистар се уписује лице 
овлашћено за заступање заједнице, Цвијетић Симо, 
предсједник Скупштине, који заступа заједницу 
самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-77/13 
Датум: 08.08. 2013. год. 

Службено лице органа 
Славен Гојковић, дипл. инж.шум, с.р. 

______________________________________ 
 
279. 
 
Уставни суд Републике Српске, на основу 

члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. 
став 5. и члана 60. став 1. тачке а) и б) Закона о 

Уставном суду Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", бр. 104/11 и 92/12), на 
сједници одржаној 25. септембра 2013. године, 
донио је  

 
 ОДЛУКУ 

 
Утврђује се да члан 3. Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о комуналним таксама ("Слу-
жбени гласник Општине Дервента" број 10/12) није 
у сагласности са Уставом Републике Српске и 
Законом о Уставном суду Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 
и 92/12), 

 
Образложење 

Славко Микач из Дервенте дао je Уставном 
суду Републике Српске иницијативу за покретање 
поступка за оцјену уставности и законитости члана 
3. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
комуналним таксама ("Службени гласник Општине 
Дервента" број 10/12), коју je донијела Скупштина 
Општине Дервента. У иницијативи се наводи даје 
Уставни суд Републике Српске својом одлуком 
број У-9/II од 20. маја 2012. године утврдио да 
Тарифни број 4. Тарифе комуналних такса, који je 
саставни дио Одлуке о комуналним таксама 
("Службени гласник Општине Дервента" бр. 7/03, 
5/06, 14/07 и 15/10), коју je донијела Скупштина 
Општине Дервента, није у сагласности са Уставом 
Републике Cpпcкe и законом. Ова одлука je 
објављена у "Службеном гласнику Републике 
Српске" број 48/12 од 31. маја 2012. године. Ме-
ђутим, како истиче давалац иницијативе, Општина 
Дервента, након што je поменути тарифни број 
престао да важи, није извршила ову одлуку 
Уставног суда доношењем новог тарифног броја 4. 
ове Тарифе, већ je чланом 3. Одлуке о измјенама и 
допунама Одлуке о комуналним таксама извршила 
измјене и допуне непостојећег тарифног броја 4, 
који je престао да важи објављивањем наведене 
одлуке Суда. Оваквим прописивањем je, пo 
мишљењу даваоца иницијативе, нарушен принцип 
уставности и законитости, те предлаже да Суд, 
након проведеног поступка, утврди да оспорени 
члан 3. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
комуналним таксама, није у сагласности са 
Уставом Републике Српске и законом. 

У одговору на иницијативу који je доставила 
Скупштина Општине Дервента наводи се да je 
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о кому-
налним таксама донесена у складу са чланом 2. 
став 1, чланом 7. и чланом 14. Закона о кому-
налним таксама ("Службени гласник Републике 
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Српске" број 4/12). Такође се истиче да je оспо-
реном одлуком извршено усклађивање Тарифног 
броја 4. са одлуком Уставног суда Републике 
Српске број У-9/11 од 20. априла 2012. године, те 
са наведеним Законом о комуналним дјелатно-
стима, тако што je код утврђивања висине кому-
налне таксе, поред раније утврђеног критеријума - 
врсте дјелатности и површине, утврђен и кри-
теријум пo основу локације, односно мјеста оба-
вљања дјелатности, изражен у коефицијентима пр-
ема зонама градског грађевинског земљишта и 
осталог грађевинског земљишта. Доносилац 
оспореног акта сматра да, након што је Тарифни 
број 4. Тарифе комуналних такса, као саставни дио 
Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник 
општине Дервента", бр. 7/03, 5/06, 14/07 и 15/10) 
престао да важи објављивањем поменуте одлуке 
Уставног суда, није било потребно донијети нову 
одлуку, јер је чланом 14. Закона о комуналним 
таксама дато овлашћење јединицама локалне 
самоуправе да ускладе своје одлуке о комуналним 
таксама са одредбама овог закона, те да 
Скупштина општине Дервента није ставила ван 
снаге предметну одлуку о комуналним таксама. 
Сходно наведеном, предлаже да Суд, након 
проведеног поступка, не прихвати иницијативу за 
покретање поступка за оцјену уставности и 
законитости члана 3. оспорене Одлуке о измјенама 
и допунама Одлуке о комуналним таксама. 

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 
комуналиим таксама ("Службени гласник Општине 
Дервента" број 10/12) донесена je на основу члана 
2. став 1. Закона о комуналним таксама ("Слу-
жбени гласник Републико Српске" број 4/12) и 
члана 37. Статута Општине Дервента ("Службени 
гласник општине Дервента" бр. 6/05, 4/08, 6/08 и 
6/12). Оспореним чланом 3. ове одлуке измијењен 
je и допуњен Тарифни број 4. Тарифе комумалних 
такса, која je саставни дио Одлуке, тако што je 
прописано да се комунална такса овог тарифног 
броја одређује износом таксе утврђеним према 
врсти дјелатности, помноженим коефицијентом 
одређеним према мјесту обављања дјелатности, 
односно зони градског грађевинског земљишта и 
осталог грађевинског земљишта, те су утврђени 
коефицијенти за зоне I до VI, као и за остала мјеста 
и предузећа. Поред гога, одређен je рок у којем je 
таксени обвезник овог тарифног броја дужан 
пријавити таксену обавезу Пореској управи 
Републике Српске. 

У поступку оцјењивања оспорене одредбе 
предметне одлуке Суд je, прије свега, констатовао 
да je одлуком овог суда број У-9/11 од 20. априла 
2012. године, која je објављена у "Службеном 

гласнику Републике Српске" број 48/12 од 31. маја 
2012. године, утврђено да Тарифни број 4. Тарифе 
комуналних такса, која je саставни дио Одлуке о 
комуналним таксама ("Службени гласник Општине 
Дервента" бр. 7/03, 5/06, 14/07 и 15/10) није у 
сагласности са Уставом Републике Српске и За-
коном о комуналним таксама ("Службени лист 
СРБиХ" бр. 21/77, 35/88 и 26/89). 

Поред Tora, Суд je имао у виду одредбу члана 
119. став 1. Устава, којом je утврђено да су одлуке 
Уставног суда општеобавезне и извршне. Иде-
нтичну одредбу садржи и члан 6. Закона о Уста-
вном суду Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), док je 
чланом 5. став 2, овог закона прописано да када 
Суд утврди да други пропис или општи акт није у 
сагласности са Уставом или законом, тај акт, 
односно његове одредбе које нису у сагласности са 
Уставом или законом, престају да важе даном 
објављивања одлуке Суда. 

Како из наведених уставних и законских 
одредаба произлази, Тарифни број 4. Тарифе 
комуналних такса, која je саставни дио Одлуке о 
комуналним таксама ("Службени гласник Општине 
Дервента" бр. 7/03, 5/06, 14/07 и 15/10) престао je 
да важи 31. маја 2012. године, када je у "Слу-
жбеном гласнику Републике Српске" објављена 
наведена одлука овог суда којом je утврђена ње-
гова неуставност, тако да су сви субјекти на које се 
предметна одредба односи дужни да поштују ову 
одлуку Суда. 

Међутим, без обзира на ову чињеницу, 
Скупштина општине Дервента је чланом 3. 
оспорене Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
комуналним таксама, која је донесена 27. јуна 
2012. године, извршила измјене и допуне Тарифног 
броја 4. Тарифе комуналних такса Одлуке о 
комуналним таксама ("Службени гласник општине 
Дервента", бр. 7/03, 5/06, 14/07 и 15/10), дакле 
одредбе која не постоји, односно није више дио 
правног система Репубике. Тиме је по оцјени Суда, 
нарушено начело владавине права из члана 5. став 
1. алинеја 4. Устава, које је једно од темељних 
начела на којима се заснива уставно уређење 
Републике, као и начело правне сигурности, које је 
једно од општих правних начела, Владавина права, 
између осталог, подразумијева поступање у складу 
са Уставом и законом, те поштовање одлука судова 
и других државних органа. Сходно наведеном, Суд 
је оцијенио да је доносилац оспореног акта, 
вршећи измјене и допуне непостојеће правне 
норме, нарушио ово уставно начело, као и одредбу 
члана 119. Устава. Истовремено, оспореним 
прописивањем је дошло до повреде принципа 
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законитости из члана 108. Устава, јер је овакво 
нормирање супротно и члану 6. Закона о Уставном 
суду Републике Српске, према којем су одлуке 
овог суда општеобавезне и извршне. 

С обзиром на то да je у току претходног 
поступка правно стање потпуно утвђено и при-
купљени подаци пружају поуздан основ за одлу-
чивање, Суд јe на основу члана 40, став 5. Закона о 
Уставном суду Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), о 
уставности и законитости предметне одредбе 
оспореног општег анкта одлучио без доношења 
рјешења о покретању поступка. 

Ha основу изложеног одлучено јe као у изреци 
ове одлуке. 

Ову одлуку Уставни суд je донио у саставу: 
предсједник Суда Џерард Селман и судије: Ми-
ленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Зо-
ран Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Ма-
рко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић. 

 

Број:У-62/12  
25. септембар 2013. год.  

Предсједник Уставно суда 
Џерард Селман, с.р. 

______________________________________ 
  

 
 

 
 

САДРЖАЈ  
   Ред. број. Страна 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
215.  Одлука о доношењу Ревизије Регулационог плана "ЦЕНТАР" ........................................................ 1 
216.  Одлука о комуналном реду ................................................................................................................... 1 
217.  Одлука о равноправности полова у општини Дервента ................................................................... 22 
218.  Одлука о проширеним правима из социјалне заштите; ................................................................... 25 
219.  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским административним таксама; ................. 26 
220.  Одлука о утврђивању губитка својства добра у општој употреби,  
 непокретностима у друштвеној односно државној својини; ........................................................... 27 
221.  Одлука о издавању у закуп пословног простора у Осињи путем јавног оглашавања; .................. 28 
222.  Одлука о поништењу дијела Јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова  
 Управног одбора Јавне установе "Туристичка организација општине Дервента" Дервента; ...... 29 
223.  Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних  
 одбора у јавним установама чији je оснивач општина Дервента; ................................................... 29 
224.  Рјешење о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије; ....................................................... 30 
225.  Рјешење о избору члана Комисије за буџет и финансије; ................................................................ 30 
226.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈПУ "Трол" Дервента; ...................................... 31 
227.  Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈПУ "Трол" Дервента; ............................... 31 
228.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе  
 Народна библиотека "Бранко Радичевић" Дервента; ....................................................................... 32 
229. Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе  
 Народна библиотека "Бранко Радичевић" Дервента; ....................................................................... 33 
230.  Рјешење о разрјешењу Комисије за избор за спровођење поступка  
 пo јавном конкурсу за именовања у Јавној предшколској установи "Трол" Дервента; ................ 33 
231.  Рјешење о именовању Комисије за избор пo јавпом конкурсу  
 за именовања у Јавној предшколској установи "Трол" Дервента; .................................................. 34 
232.  Рјешење о разрјешењу Комисије за избор за спровођење поступка пo јавном конкурсу за  
 именовања у Јавној установи Народна библиотека "Брапко Радичевић" Дервента; ..................... 35 
233.  Рјешење о именовању Комисије за избор пo јавном конкурсу за именовања  
 у Јавној установи Народна библиотека "Бранко Радичевић" Дервента"; ....................................... 36 
234.  Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Дервента за прво полугодиште  
 2013. године, са посебним освртом на остварење локалних прихода пo врстама; ........................ 37 



Датум: 16. 10. 2013. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 8 Страна 79  

235.  Закључак о усвајању Информације о остваривању права у складу са Законом  
 о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца  
 одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске; ............................................................... 56 
236.  Закључак о усвајању Ипформације о статусу зелепе пијаце на подручју града Дервента; .......... 56 
237.  Закључак о усвајању Информације о раду и пословању јавних установа  
  чији je оснивач СО-е за период јануар-јуни 2013. године; .............................................................. 56 
238.  Закључак о усвајању Информације о раду и стању основног и средњег образовања; .................. 56 
239.  Закључак о усвајању информације о примјени Закона о равноправности полова  
  у Босни и Херцеговини с посебним освртом пa положај жене у друштву; .................................... 57 
240.  Закључак о усвајању Политике цијена водоснабдијевања; ............................................................. 57 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ  
ЈП "ДЕРВЕНТСКИ ЛИСТ И РАДИО ДЕРВЕНТА" 
 
241.  Одлука о организовању Јавног предузећа "Дервентски лист и Радио Дервента"  
 Дервента у правној форми привредног друштва облика - једночлано друштво  
 са ограниченом одговорношћу; ............................................................................................................. 57 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
242.  Правилник о субвенционисању превоза ученика основних  
  и средњих школа с подручја општине Дервента; ............................................................................. 60 
243.  Одлука о одређивању радног времена у свим објектима на локацији  
  Вашара и на подручју града Дервента у дане трајање Вашара; ...................................................... 61 
244.  Одлука о новчаној накнади матичарима који присуствују  
  закључењу брака послије радног времена и у нерадне дане; .......................................................... 61 
245.  Рјешење о формирању Комисије-стручни жири за избор најуређеније  
  приватне површине и површине колективног становања пa подручју општине Дервента; ......... 62 
246.  Рјешење о формирању Одбора за организацију и обиљежавање 162. Дервентског вашара; ....... 62 
247.  Рјешење о давању сагласности на Одлуку о цијенама вашарских  
  услуга за 162. Дервентски вашар; ...................................................................................................... 62 
248.  Рјешење о именовању представника општине Дервента; ................................................................ 63 
249.  Рјешење о формирању Комисије за процјену сталних материјалних  
  средстава-покретне имовине (намјештаја, опреме и остало); .......................................................... 63 
250.  Рјешење о формирању Комисије за процјену сталних материјалних  
  средстава-непокретне имовине (грађевински објекти, земљиште, путеви, улице,  
  тротоари, јавна расвјета, споменици, мостови, тргови и остало); ................................................... 63 
251.  Рјешење о именовању Првостепене стамбене комисије при  
  Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту Општине Дервента; .................................................... 64 
252.  Рјешење о именовању једног члана Комисије испред Општине Дервента; ................................... 64 
253.  Рјешење о именовању једног члана у Регионалну тендерску комисију; ........................................ 65 
254.  Рјешење о именовању Тима за израду Нацрта "Стратегије руралног  
  развоја општине Дервента за период 2014-2020"; ............................................................................ 65 
255.  Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
  за "Реконструкцију улица и локалних путева-1 фаза реализације; ................................................. 66 
256.  Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег  
  понуђача за набавку грађевинског материјала корисницима социјалне помођи; .......................... 66 
257.  Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача за израду  
  главног пројекта изградње канализационог колектора у насељу Луг; ........................................... 67 
258.  Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
  за набавку водоводног материјала за изградњу водовода у Д. Лупљаници; .................................. 67 
259.  Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
  за изградњу јавне расвјете у дијелу града "Поточани"; ................................................................... 67 
 



Страна 80 Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 16. 10. 2013. год.  
 

260.  Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
  за реконструкцију пута у Кострешу, Кресојевићи-Лазићи; ............................................................. 68 
261.  Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
  за хортикултурно уређење платоа око Саборног храма у Дервенти; .............................................. 68 
262. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за израду хоризонталне сигнализације на локалним путевима-2. фаза; ......................................... 69 
263. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за наставак изградње водоводне мреже у насељу Г. Детлак; .......................................................... 69 
264. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за набавку робе при изградњи централног гријања у Центру за културу; ..................................... 70 
265. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за набавку контејнера за становање; .................................................................................................. 70 
266. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за реконструкцију улица-2, фаза реализације; .................................................................................. 71 
267. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача за консултантске  
 услуге израде Стратегије руралног развоја општине Дервента 2014-2020. године; ..................... 71 
268. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача 
 за набавку и уградњу паркета за спортску дворану у Гимназији; ................................................... 71 
269. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за набавку грађевинског материјала корисницима социјалне помоћи; .......................................... 72 
270. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за набавку и уградњу столарије корисницима социјалне помоћи; .................................................. 72 
271. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за реконструкцију локалних путева-3. фаза реализације; ................................................................ 73 
272. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за набавку огрева мјесним канцеларијама општине Дервента; ....................................................... 73 
273. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за изградњу јавне расвјете на платоу око Саборног храма у Дервенти; ......................................... 74 
274. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за израду главног канализационог цјевовода у насељу Луг; ........................................................... 74 
275. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за санацију дома у Појезни; ................................................................................................................ 74 
276. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за изградњу игралишта у Црнчи; ........................................................................................................ 75 
277. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача  
 за реконструкцију локалних путева-4. фаза реализације; ................................................................ 75 
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
 
278.  Оглас о упису промјене лица овлашћених за заступање Заједнице за управљање  
 дијелом зграде у Дервенти у улици Марије Бурсаћ СП-57, улаз 5; ................................................ 76 
 
УСТАВНИ СУД PC 
 
279. Одлука број: У-62/12 ........................................................................................................................... 76 


