СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Издавач
Скупштина општине
Дервента

ГОД. 23. БРОЈ 4/14
Дервента, 11. 04. 2014. год.

Одговорни уредник:
МАЛЕШЕВИЋ САЊА
Штампа ''Графика'' Дервента
Члан 4.

77.
Ha основу члана 6. став 1. тачка a) Закона о
гробљима и погребној дјелатности ("Службени
гласник Републике Српске", број: 31/13), члана 30.
a у вези са чланом 14. став 1. алинеја 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 37. Статута општине Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник општине Дервента", број: 3/13), Скупштина општине Дервента на
наставку 17. сједнице одржане 8. априла 2014.
године, донијела je

ОДЛУКУ
о оснивању јавног гробља
Члан 1.
Овом одлуком оснива се јавно гробље на к.ч.
453/2, уписаној у Посједовни лист број: 470/538,
KO Дервента I, на име посједника Општина Дервента, површине 3184 м2.
Члан 2.
Јавно гробље из члана 1. намијењено je за
сахрану свих лица са подручја општине Дервента,
без обзира на њихову вјерску и националну
припадност.
Члан 3.
Приликом изградње јавног гробља морају се
обезбиједити објекти са припадајућим простором и
комуналном инфраструктуром гробља, у складу са
законским прописима.

За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за просторно уређење и Одјељење за
стамбено - комуналне послове.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-62/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
78.
Ha основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13),
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 Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8. априла
2014. године, донијела je
ОДЛУКУ
о издавању у закуп пословног простора у Осињи
путем јавног оглашавања

Страна 2 Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Члан 1.

Општина Дервента даје путем јавног оглашавања у закуп пословни простор површине 55 м2
у приземљу зграде изграђена на к.ч. 1172 уписана у
ПЛ 166 у KO Осиња.

Датум: 11. 04. 2014. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-63/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

Члан 2.
79.
Пословни простор из члана 1. даје се у закуп
заинтересованим правним и физичким лицима
путем јавне лицитације, коју ће расписати Начелник општине Дервента.
Јавна лицитација ће се провести на начин
прописан Правилником о поступку јавног надметања 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 простора.
Комисија се састоји од предсједника и два
члана.
Члан 4.
Почетна цијена мјесечне закупнине пословног
простора из члана 1. износи 160,00 KM.
Члан 5.
Са најповољнијим понуђачем Начелник општине ће закључити уговор о закупу пословног
простора на период од двије године.
Члан 6.
Уговором о закупу пословног простора регулисаће се уговорни односи између уговарача.
Члан 7.
За реализацију ове одлуке задужује се Начелник општине Дервента.
Све стручне и административно-техничке послове обављаће Одјељење за стамбено-комуналне
послове и Одјељење за финансије Административне службе општине Дервента.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Дервента".

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22.
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 општине Дервента на наставку
17. сједнице одржане 8. априла 2014. године,
донијела je
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о комуналној накнади
Члан 1.
У Одлуци о комуналној накнади ("Службени
гласник општине Дервента", број: 17/12), у члану 2.
став 2. ријечи: "гаражни, дворишни или помоћни
простор" замјењују се ријечима: "гаражни простор,
дворишни или помоћни објекти".
Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:
Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје
првог дана сљедећег мјесеца од изградње, стицања
у власништво, односно стицања права коришћења
стамбеног, пословног и другог простора.
Члан 3.
У члану 5. став 2. мијења се и гласи:
"Висина накнаде за стамбени простор обрачунава се пo зонама, како слиједи:
I зона 1м2 ........................................... 0,090 KM
II зона ................................................. 0,075 KM
III зона ................................................. 0,065 KM
IV зона 1м2 ....................................... 0,050 KM
V зона 1м2 ........................................ 0,035 KM
VI зона 1м2 ...................................... 0,020 KM".

Датум: 11. 04. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Члан 4.
У члану 6. став 1. алинеја 4. ријечи: "- за гаражни и помоћни простор, дворишне и господарске објекте" замјењују се ријечима: "- за гаражни простор, дворишне или помоћне објекте".
Члан 5.
Члан 8. брише се, a остали чланови помјерају
се.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Дервента", a примјењиваће се од 01.05.2014. године.

Број 4 Страна 3

Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
81.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Извјештаја о раду и
пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента за 2013. годину, Скупштина општине
Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8.
априла 2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-64/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене
установе Дом здравља Дервента за 2013. годину.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

80.
Ha основу члана 30. став 1. алинеја 26. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 37. Статута општине Дервента - Пречишћени
текст ("Службени гласник општине Дервента", број: 3/13), и члана 182. став 1. алинеја 1. Пословника
Скупштине општине Дервента ("Службени гласник
општине Дервента", број: 6/09 - Пречишћени текст
и 3/13), a након разматрања Извјештаја о раду
Начелника општине Дервента и раду Општинске
управе Дервента у 2013. години, Скупштина општине Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8.
априла 2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду Начелника општине Дервента и
раду Општинске управе Дервента у 2013. години.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-65/14
Датум: 8. априла 2014. год.

Број: 01-022-66/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
82.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број;
3/13), a након разматрања Програма рада и пословања ЈЗУ Дом здравља Дервента за 2014. годину,
Скупштина општине Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8. априла 2014. године, донијела je
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента даје сагласност на Програм рада и пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента за 2014.
годину.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".

Страна 4 Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-67/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

Датум: 11. 04. 2014. год.

1. Скупштина општине Дервента даје сагласност на Програм рада и пословања ЈУ "Центар за
социјални рад Дервента" Дервента за 2014. годину.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

83.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Извјештаја о раду и
пословању ЈУ "Центар за социјални рад Дервента"
Дервента за период од 01.01. до 31.12.2013. године,
Скупштина општине Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8. априла 2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду и пословању ЈУ "Центар за социјални рад Дервента" Дервента за период од
01.01. до 31.12.2013. године.

Број: 01-022-69/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
85.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Извјештаја о раду и
пословању ЈПУ "Трол" Дервента за период од
01.01. до 31.12.2013. године, Скупштина општине
Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8.
априла 2014. године, донијела je

2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-68/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду и пословању ЈПУ "Трол" Дервента
за период од 01.01. до 31.12.2013. године.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-70/14
Датум: 8. априла 2014. год.

84.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Програма рада и пословања ЈУ "Центар за социјални рад Дервента"
Дервента за 2014. годину, Скупштина општине
Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8.
априла 2014. године, донијела je
ЗАКЉУЧАК

Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
86.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Програма рада и
пословања ЈПУ "ТРОЛ" Дервента за 2014. годину,

Датум: 11. 04. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Скупштина општине Дервента на наставку 17.
сједнице одржане 8. априла 2014. године, донијела
je
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента даје сагласност на Програм рада и пословања ЈПУ "Трол"
Дервента за 2014. годину.

Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана
37. Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Програма рада и пословања ЈУ "Спортско културни центар" Дервента за
2014. годину, Скупштина општине Дервента на
наставку 17. сједнице одржане 8. априла 2014.
године, донијела je

2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-71/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

Број 4 Страна 5

ЗАКЉУЧАК
1. Скзшштина општине Дервента даје сагласност на Програм рада и пословања ЈУ "Спортско
културни центар" Дервента за 2014. годину.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-73/14
Датум: 8. априла 2014. год.

87.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Извјештаја о раду и
пословању ЈУ "Спортско културни центар" Дервента за период од 01.01. - 31.12.2013. године, Скупштина општине Дервента на наставку 17. сједнице
одржане 8. априла 2014. године, донијела je
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду и пословању ЈУ "Спортско културни
центар" Дервента за период од 01.01. - 31.12.2013.
године.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-72/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
88.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник

Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
89.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Извјештаја о раду и
пословању ЈУ Народна библиотека "Бранко Радичевић" Дервента за период од 01.01. - 31.12.2013.
године, Скупштина општине Дервента на наставку
17. сједнице одржане 8. априла 2014. године,
донијела je
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду и пословању ЈУ Народна библиотека
"Бранко Радичевић" Дервента за период од 01.01. 31.12.2013. године.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-74/14
Датум: 8. априла 2014. год.

Страна 6 Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

Датум: 11. 04. 2014. год.

2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

90.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Програма рада и пословања ЈУ Народна библиотека "Бранко Радичевић"
Дервента за 2014. годину, Скупштина општине
Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8.
априла 2014. године, донијела je
ЗАКЉУЧАК
1. Скзшштина општине Дервента даје сагласност на Програм рада и пословања ЈУ Народна
библиотека "Бранко Радичевић" Дервента за 2014.
годину.

Број: 01-022-76/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
92.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Програма рада и пословања ЈУ "Центар за културу" Дервента за 2014.
годину, Скупштина општине Дервента на наставку
17. сједнице одржане 8. априла 2014. године,
донијела je

2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-75/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента даје сагласност на Програм рада и пословања ЈУ "Центар за
културу" Дервента за 2014. годину.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-77/14
Датум: 8. априла 2014. год.

91.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Извјештаја о раду и
пословању ЈУ "Центар за културу" Дервента за
период од 01.01. - 31.12.2013. године, Скупштина
општине Дервента на наставку 17. сједнице
одржане 8. априла 2014. године, донијела je
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду и пословању ЈУ "Центар за културу"
Дервента за период од 01.01. - 31.12.2013. године.

Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

93.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Извјештаја о раду и
пословању ЈУ "Геронтолошки центар" Дервента за
период од 01.01. - 31.12.2013. године, Скупштина
општине Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8. априла 2014. године, донијела je

Датум: 11. 04. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду и пословању ЈУ "Геронтолошки
центар" Дервента за период од 01.01.-31.12.2013.
године.

("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Извјештаја о раду и
пословању ЈУ "Туристичка организација општине
Дервента" Дервента за период од 01.01. - 31.12.
2013. године, Скупштина општине Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8. априла 2014.
године, донијела je

2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-78/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

Број 4 Страна 7

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду и пословању ЈУ "Туристичка организација општине Дервента" Дервента за период
од 01.01. - 31.12.2013. године.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

94.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник
Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана
37. Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Програма рада и пословања ЈУ "Геронтолошки центар" Дервента за
2014. годину, Скупштина општине Дервента на
наставку 17. сједнице одржане 8. априла 2014.
године, донијела je
ЗАКЉУЧАК
1. Скзшштина општине Дервента даје сагласност на Програм рада и пословања ЈУ "Геронтолошки центар" Дервента за 2014. годину.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-79/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
95.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст

Број: 01-022-80/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
96.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), a након разматрања Програма рада и пословања ЈУ "Туристичка организација општине Дервента" Дервента за 2014. годину, Скупштина општине Дервента на наставку 17, сједнице одржане 8.
априла 2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента даје сагласност на Програм рада и пословања ЈУ "Туристичка организација општине Дервента" Дервента
за 2014. годину.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-81/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

Страна 8 Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Датум: 11. 04. 2014. год.

Број: 01-022-83/14
Датум: 8. априла 2014. год.

97.
Ha основу члана 37. Статута општине Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник општине Дервента", број: 3/13), a након разматрања
Информације о упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у школској 2013/2014.
години у средњим школама, са освртом на План
уписа ученика у прве разреде средњих школа у
школској 2014/2015. години, Скупштина општине
Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8.
априла 2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о упису ученика и стручној заступљености
наставног кадра у школској 2013/2014. години у
средњим школама, са освртом на План уписа
ученика у прве разреде средњих школа у школској
2014/2015. години.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дериента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-82/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
98.
Ha основу члана 37. Статута општине Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник општине Дервента", број: 3/13), a након разматрања
Информације о стању у области културе на подручју општине и мјере за превазилажење стања,
Скупштина општине Дервента на наставку 17. сједнице одржане 8. априла 2014. године, донијела je
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о стању у области културе на подручју
општине и мјере за превазилажење стања.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________
99.
Ha основу члана 5. став 1. тачка з) Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број 75/04 и 78/11), члана 14. став 1.
Одлуке о организовању Јавног предузећа "Дервентски лист и Радио Дервента" Дервента у правној
форми привредног друштва облика-једночлано
друштво са ограниченом одговорношћу ("Службени гласник општине Дервента" број 8/13) и члана
13. алинеја 8. и члана 22. алинеја 6. Статута Јавног
предузећа "Дервентски лист и Радио Дервента"
Дервента друштво са ограниченом одговорношћуПречишћени текст ("Службени гласник општине
Дервента" број 10/13), Скупштина општине Дервента, у функцији Скупштине предузећа на наставку
17. сједнице одржане 8. априла 2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о покрићу губитка пословне 2013. године Јавног
предузећа "Дервентски лист и Радио Дервента"
Дервента доо
Члан 1.
Годишњи губитак исказан у финансијским
документима - Завршном рачуну за 2013. годину у
износу од 3.408,00 KM, Јавног предузећа "Дервентски лист и Радио Дервента" Дервента доо, биће
покривен приходима од пословања у наредном
периоду.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Дервента".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-84/14
Датум: 8. априла 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
_____________________________________

Датум: 11. 04. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број 4 Страна 9

Остали чланови се помијерају даље пo
редосљеду.

100.
Ha основу члана 60. став (1) Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени .
гласник Републике Српске", број: 121/12 ) , члана
6. став 1. тачка б) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", број 36/09 и 52/11) члана 65.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број:
3/13), Начелник општине Дервента, донио je
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
интерним контролним поступцима
Члан 1.
У Правилнику о интерним контролним поступцима ("Службени гласник општине Дервента",
број 2/14). под поглављем II КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ у ставу 1. иза ријечи "замјеника начелника
општине" додају се ријечи "предсједника скупштине оштине", a у истом ставу иза тачке 8. додаје се
тачка 9. која гласи: " 9. Стручна служба Скупштине
општине"
Члан 2.
У члану 2. у ставу 12. задња реченица мијења
се и гласи:
"Сходно Правилнику о критеријумима за
стицање статуса буџетског корисника ("Службени
гласник Републике Српске", број 116/13) у систем
трезора ће се укључивати и други буџетски корисници".
У члану 2. у ставу 16. иза ријечи "Плате" додаје се ријеч "и накнаде". У члану 2. ставу 17. иза
ријечи "Плате" додају се ријечи " и накнаде".
Члан 3.
У члану 8. у ставу 2. иза ријечи " начелник
Одјељења за финансије" брише се остатак текста и
додаје нови текст који гласи:
"доставља стручним сарадницима - извршиоцима, сваком из његове надлежности".
Члан 4.
У члану 10. иза ријечи "пошиљаоцу" ставља
се тачка a остатак текста се брише.
Члан 5.
Члан 26. се брише.

Члан 6.
Досадашњи члан 34. мијења се и гласи.
"Ha основу поднесених захтјева за капитална
улагања и капиталне помоћи сачињава се приједлог Плана капиталних улагања рангирањем пројеката у складу са политиком инвестирања и
развоја општине. Ha бази усвојеног Плана капиталних улагања од стране Скупштине оштине
потребно je, када се стекну услови за реализацију
пројекта, да корисници капиталних помоћр доставе
документацију о проведеном поступку јавне набавке и да се закључи заједнички уговор са извођачем радова и корисником помоћи. Плаћање обавеза из уговора врши општина Дервента на основу
испостављених грађевинских ситуација или рачуна.
Друга варијанта je, када се створе услови за
реализацију пројекта a постоје разлози да коначно
плаћање врши корисник помоћи, да се закључи
уговор са корисником помоћи. Општина Дервента
уплаћује средства капиталне помоћи на рачун
корисника, који je дужан доставити доказе о
њиховом намјенском утрошку. Капиталне помоћи
се односе на суфинансирање улагања у имовину
која није у власништву општине".
Члан 7.
У досадашњем члану 35. у тачки 10. иза
ријечи "предузимањем" додају се ријечи: "разних
мјера и покретањем", a наредна реченица мијења и
гласи: " Процјена наплативости потраживања врши
се у складу у са Правилником о рачуноводству,
годишње након пописа потраживања и утиче на
смањење ризика".
Тачка 11. истог члана мијења се и гласи:
"Смањен ризик у смислу ефикасније контроле
буџетских корисника и смањење трошкова постиже се обављањем књиговодствених послова за
одређени број јавних установа у оквиру Одјељења
за финансије.
Члан 8.
У досадашњем члану 36. у ставу 4. умјесто
ријечи "Административне службе" додају се ријечи
"Општинске управе.".
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику општине Дервента".

Страна 10 Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 02-022-85
Датум: 11.04.2014. год.
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
___________________________________
101.
Ha основу члана 58. Закона о социјалној
заштити ("Службени гласник Републике Српске"
број 37/12), чланова 14. 15. и 16. Правилника о
процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине
са сметњама у развоју ("Службени гласник Републике Српске" број 117/12), члана 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске" број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 65. Статута општине Дервента Пречишћени текст ("Службени гласник општине
Дервента", број 3/13 доносим
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању првостепене
стручне Комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у
развоју
1. У Рјешењу о именовању првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање
дјеце и омладине са сметњама у развоју, ("Службени гласник општине Дервента број 3/13"), у
тачки 1. под 1) ријечи: "др Гордана Векић, педијатар, предсједник", замјењују се ријечима: "др
Нада Чечавац, педијатар, предсједник".
2. Ово Рјешење објавити у "Службеном гласнику општине Дервента".
Образложење:
С обзиром да je досадашњи предсједник
Првостепене стручне комисије за процјену потреба
и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у
развоју, др Гордана Векић, педијатар, дала оставку
због личних разлога, на приједлог Центра за социјални рад, за предсједника се именује др Нада
Чечавац - педијатар, која испуњава прописане
услове.
Број: 02-111-39/14
Датум: 10.04.2014. год.
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
___________________________________

Датум: 11. 04. 2014. год.

102.
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 и 87/13), члана 5. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
БиХ"; број 3/05 и 24/09), члана 15. Правилника о
интерним процедурама у постзттку јавних набавки
роба, услуга и радова у Општинској управи општине Дервента ("Службени гласник општине
Дервента" број 10/13) 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
- Чучковић Михајло, правник, члан
- Новић Срђан, дипл. инж. саоб., 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 достављање понуда за одржавање система за прикупљање атмосферских вода у току 2014. године,
дана 24, 04. 2014. године са почетком у 12 часова,
- отвори пристигле понуде,
- изврши анализу понуда и након окончања
поступка достави Начелнику општине, препоруку
о додели 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 доношења, a објавиће се у "Службеном гласнику
општине Дервента".
Број: 02-404-20/14
Датум: 08.04.2014. год.
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
___________________________________
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