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110. 
 
Ha основу члана 3. Закона о превозу у дру-

мском саобраћају Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске" број 111/08, 50/10 и 
12/13), члана 20. алинеја 11. и члана 37. Статута 
општине Дервента - Пречишћени текст ("Слу-
жбени гласник општине Дервента" број: 3/13), 
Скупштина општине Дервента, на 18. сједници од 
30. априла 2014. године донијела je 

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о јавном превозу лица и 
ствари у друмском саобраћају на 
подручју општине Дервента 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о јавном превозу лица и ствари у 

друмском саобраћају на подручју општине Де-
рвента ("Службени гласник општине Дервента" 
број 13/09) у члану 25. ријечи "могу вршити" 
замјењују се ријечју "врше". 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-96/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 

111. 
 
Ha основу члана 3. Закона о превозу у дру-

мском саобраћају Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске" број 111/08, 50/10 и 
12/13), члана 20. алинеја 11. и члана 37. Статута 
општине Дервента - Пречишћени текст ("Слу-
жбени гласник општине Дервента" број: 3/13), 
Скупштина општине Дервента, на 18. сједници од 
30. априла 2014. године донијела je 

 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о такси превозу лица на 

подручју општине Дервента 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о такси превозу лица на подручју 
општине Дервента ("Службени гласник општине 
Дервента" број 13/09) у члану 17. ријечи "могу 
вршити" замјењују се ријечју "врше". 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-97/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
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112. 
 
Ha основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Српске "број: 
121/12) и члана 37. и 64. Статута општине Де-
рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента" број: 3/13), Скупштина 
општине Дервента, на 18. сједници одржаној 30. 
априла 2014. године, донијела je 

 
О Д Л У К У  

О ПРОЦЈЕНИ УГРОЖЕНОСТИ ПОДРУЧЈА 
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ 

НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ 
 

Члан 1. 
 

Доноси се Процјена угрожености подручја 
општине Дервента од елементарне непогоде и 
друге несреће. 

 
Члан 2. 

 
Саставни дио ове Одлуке je Процјена 

угрожености подручја општине Дервента од 
елементарне непогоде и друге несреће. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-98/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 

ПРОЦЈЕНА  
УГРОЖЕНОСТИ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ 

ДЕРВЕНТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 
И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ 

 
УВОД 
 
Чланом 145. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама утврђено je да су иде-
нтификација, процјена и праћење ризика од 
елементарне непогоде и друге несреће, једна од 

стратешких области Програма заштите и спаса-
вања Републике Српске односно општине. 

План заштите и спасавања чине сљедећи 
документи: 

а) Процјена угрожености од елементарне 
непогоде и друге несреће, 

б) Планирање превентивног дјеловања, 
в) Планирање приправности, 
г) Планирање мобилизације, 
д) Планирање хитног одговора. 
Процјена угрожености je полазни и темељни 

документ Плана заштите и спасавања. 
Уредба о садржају и начину израде Плана 

заштите од елементарне непогоде и друге несреће, 
коју je донијела Влада Републике Српске ("Слу-
жбени гласник Републике Српске", број: 68/13), 
разрадилаје методолошки приступ и начин израде 
овог документа. 

Процјена угрожености подручја општине 
Дервента од елементарне непогоде и друге несреће 
није статичан документ и она подлијеже ажури-
рању у зависности од процјене околности или 
кључних елемената који су битни за њену вјеро-
достојност. Ha крају, као коначан искорак у правцу 
израде овог документа, на сједници Штаба за 
ванредне ситуације одржане 18.10.2013. године, 
формирана je радна група за израду документа - 
Пропјена угрожености подручја општине Дервента 
од елементарне непогоде и друге несреће у 
саставу: 

- Драгољуб Кукић, Новак Новић, Славен 
Гојковић, Перо Станић, Миле Тадић, Мирсад 
Бећировић и Славен Пијетловић. 

Након формирања радне групе приступило се 
изради Процјене угрожености подручја општине 
Дервента од елементарне непогоде и друге не-
среће. Израђен je обиман документ, који je 
анализирао кључне аспекте у овој области, a који 
су од значаја за општину. 

Овај документ je резултат рада Радне групе из 
установа, органа и организација општине Дервента 
које представљају кључне субјекте од значаја за 
заштиту и спасавање. 

 
САДРЖAJ 

 
1. ОПШТИ ДИО ПРОЦЈЕНЕ 
2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ 
3. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ ПОДРУЧЈА 

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
3.1. У геоморфолошком смислу 
3.2. Климатски услови 
3.3. Падавине 
3.4. Хидролошки аспекти 
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4. ТЕРИТОРИЈА ОПШТИНЕ И ЊЕНА 
СТРУКТУРА 

4.1. Материјална културна добра и околина 
4.2. Становништво и насеља 
5. СТАМБЕНИ И ДРУГИ ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
5.1. Транспортни и други објекти и инфра-

структура 
5.2. Објекти за снабдијевање водом 
5.3. Мостови 
5.4. Трафо станице и далеководи 
5.5. Размјештај индустријских и других 

објеката и зона у односу на насеља 
5.6. Бензинске станице 
5.7. Поштански и телекомуникацијски систем 
5.8. Објекти прехрамбене индустрије 
6. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА 

РЕАЛНИХ РИЗИКА 
6.1. Пожар отвореног простора (шумски по-

жари) 
6.2. Најважнији типови шума 
6.3. Динамика појаве шумских пожара 
6.4. Узроци пожара 
6.5. Узроци пожара на подручју општине 

Дервента 
6.6 Ризик од пожара 
6.7 Процјена рањивости и угрожености 

урбаних подручја од пожара 
6.8 Проијена ризика од пожара 
7. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 
7.1 Поплава 
7.2 Земљотрес 
7.3 Снијег и сњежне падавине 
7.4. Суша 
7.5. Град (лед) 
7.6. Падавине 
7.7. Олујни вјетар 
7.8. Клизишта 
8. Обољења - епидемије заразних болести 

које нападају људе, биљке животиње и 
намернице биљног и анималног поријекла 

8.1. Врсте заразних обољења која настају код 
људи 

8.2. Обољења код биљака 
8.3. Обољења код животиња и намирница 

анималног поријекла 
9. Техничко - технолошке несреће изазване 

у друмском саобраћају 
9.1 Несреће у путном саобраћају 
9.2 Несреће од експлозије мина и 

неексплодираних убојних средстава 
10. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТЕНЦИЈА-

ЛНИХ РИЗИКА 

11. АНАЛИЗА МЈЕРА ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА 

12. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
13. ОРГАНИЗАЦИЈА СИСТЕМА ЗАШ-

ТИТЕ И СПАСАВАЊА 
14. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
1. ОПШТИ ДИО ПРОЦЈЕНЕ 
 
Карактеристике територије 

Ред. 
бр. 

Назив карактеристике Стање 

1. 
ВЕЛИЧИНА 
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 

517 км2 

2. 
ГЕОГРАФСКИ 
ПОЛОЖАЈ 

Стратешки 

3. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ Повољне 
4. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ Повољни 

5. 
ХИДРОЛОШКИ 
УСЛОВИ 

Повољни 

6.  
КОМУНИКАЦИЈЕ 
- Друмске  

Магистралне 
везе  

7. БРОЈ СТАНОВНИКА 30.177 

8. 
ГУСТИНА 
НАСЕЉЕНОСТИ 

69 становника/ 
км2 

9. 

ОБРАЗОВАЊЕ 
- ученици основних школа 
- ученици средњих школа 
- факултети 

Задовољавајуће 
2.191  
1.224 

10. 

СТРУКТУРА 
ЗЕМЉИШТА 
- пољопривредно 
земљиште 
- шумске површине 
- остало земљиште 

34.803 ха 
12.536,44 ха 

11. 

ПРИВРЕДНА 
ДЈЕЛАТНОСТ 
- приватна предузећа 
- остала самостална 
дјелатност 

171  
604 

 
2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ 
 
По својим природним карактеристикама и 

географском положају град Дервента, као и 
цјелокупан простор дервентске општине припада 
макро регионалној цјелини обода Панонске низије. 
Према регионализацији Републике Српске, опш-
тина Дервента припада регији Добој, заузимајући 
централни дио те регије и гравитира Добоју као 
регионалном центру у управном, економском и 
културном погледу. 

Положај општине je изразито повољан јер je 
смјештен у средини сјеверног умјереног топлотног 
појаса. Територија на којој je смјештен град 
Дервента знатно je рељефно издиференцирана. 
Висински интервал креће се од 103 метра надмо-
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рске висине (уз ријеку Укрину) до 190 м.н.в. (кота 
код гробља Рабић). Просјечна надморска висина 
износи 146 метара. 

Општина Дервента простире се између 
ниских планина Мотајице на сјеверозападу, Ву-
чијака на сјевероистоку и Крњина на југозападу. 
Крајњу сјеверозападну границу општине чини 
ријека Сава, a то je уједно и граница Републике 
Српске, односно Босне и Херцеговине са Репу-
бликом Хрватском. 

Гледано у цјелини, подручје општине je 
претежно брежуљкасто, осим уске равнице уз 
ријеку Укрину, гдје се налази око 10% од укупне 
површине територије општине. 

Дервентска општина се, дакле, налази на 
сјеверу Републике Српске и граничи са општи-
нама: Брод, Модрича, Добој, Прњавор, Србац, a 
граница на сјеверу коју чини ријека Сава, 
представља државну границу Босне и Херцеговине 
са Републиком Хрватском. Површина општине 
износи 517 км2. 

 
3. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ ПОДРУЧЈА 

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
Природне одлике општине Дервента изражене 

су карактеристикама сјеверног дијела Републике 
Српске. 

3.1. у географском смислу, општина Дерве-
нта се налази на сјеверном дијелу Републике 
Српске. Брежуљкасто земљиште испресијецано 
мањим водотоцима. Подручје општине je претежно 
равничарско, благо нагнуто у смјеру југ - сјевер са 
минималним просјечним падом од 0,1 до 0,5 % с 
тенденцијом пада према кориту ријеке Укрине. 
Надморска висина од 113 до 164 м. 

3.2. климатски услови, који владају на овим 
просторима je умјерено- континенталног типа са 
топлим љетима a зиме умјерено хладне. Најхла-
днији мјесец je јануар a најтоплији je јули. Средња 
годишња температура je око 12 С док апсолутни 
максимум 42 С a апсолутни минимум -24 С. 

3.3. падавине су углавном неуједначено 
распоређене у току године. Количина падавина се 
креће од 600 - 1200 мл м2 a највише падавина се 
изручи у прољеће и јесен. 

3.4. жидролошки аспект општине Дервента 
може се означити као релативно богат. Његову 
основу чини ток ријеке Укрине која настаје од 
Велике и Мале Укрине. Дужина главног тока, од 
Кулаша (гдје она настаје) пa до ушћа у Саву je 85 
км. Кроз општину Дервента протиче у дужини од 
37 км. Вода ријеке Укрине спада у другу кате-
горију, што значи да се може користити за купање, 

рекреацију, спортове на води, гајење рибе и да се 
уз методе обраде може користити у прехрамбеној 
индустрији и за пиће. 

 
4. ТЕРИТОРИЈА ОПШТИНЕ И ЊЕНА 

СТРУКТУРА 
 
4.1. Материјална, културна добра и 

околина 
Територија општине Дервента обухвата 517 

км2 што износи 51.700 ха, од укупне површине на 
пољопривредно земљиште отпада 35,671 ха или 
68,3 %. 

Слиједећи значајан простор чине шуме, у 
површини од 12.635,44 ха од чега 2.542,50 ха 
државне шуме a 10.093,94 ха приватне шуме. 

ДРЖАВНЕ ШУМЕ 
- Високе шуме  ..................................... 698,27 ха 
- Изданачке шуме ............................. 1.832,74 ха 
- површине подесне за пошумљавање 
и газдовање  .............................................. 2,20 ха 
- површине неподесне за газдовање  ...... 9,30 ха 
Укупно:  ............................................. 2.542,51 ха 
 
ПРИВАТНЕ ШУМЕ 
Шумско газдинство " Добој", Шумска управа 

Дервента, поред коришћења и управљања држа-
вним шумама, на подручју општине Дервента 
врши стручне услуге у газдовању приватним 
шумама на површини од 10.093,94 ха a у складу са 
важећом Шумско - привредном основом. 

Када су у питању културни објекти на 
подручју општине Дервента значајни су: ЈУ Центар 
за културу, Народна библиотека" Бранко Радич-
евић", Спортско - рекреативни центар, који пружа 
добре услове за развој спорта и спортских такми-
чења, као и организовања и одржавање сајмова. 

Од војних објеката, касарна ОС БиХ смје-
штена je у граду, док на периферији града, на 
магистралном путу Дервента - Добој налази се 
војно складиште "Рабић". 

Ha простору општине постоји значајан број 
пословних, културних и спортских објеката, како у 
самом граду тако и на периферији и мјесним 
заједницама. 

 
4.2. Становништво и насеља 
Попис становништва обављен je крајем 2013. 

године и тада je на подручју општине Дервента 
пописано 30.177 становника, 9644 домаћинства и 
14 624 стана, а у граду Дервента je пописано 12.680 
становника, 4.089 домаћинстава и 6.456 станова. 

Густина насељености општине je 59 стано-
вника/км2. Површина градског дијела општине 
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Дервента je 16,5 км 2, a густина насељености je 76 
становника /км2. МЗ на подручју општине са 
највише становника су: Луг (1218), Осиња (1407), 
Церани (1132), Велика Сочаница (1072), Појезна 
(838), Црнча (775), Календеровци (619) и др. 

По попису из 2013.године МЗ са најмање 
становника су: Кулина (463), Бунар (61), Модран 
(417), Жеравац (197), Бијело Брдо (138), Куље-
новци (83), Зеленике (60), Шушњари (109), Кова-
чевци (60) и др. 

У структури становништва значајни су 
слиједећи подаци: 

Домицилни 
- број домаћинства  ..................................  9. 644 
- број становника    ................................... 30.177 
Расељени 
- број домаћинстава   ..................................... 410 
- број становника   ...................................... 1.169 
Запослени 
- државне установе и јавна установе  ......  1.463 
- акционарска друштва   ............................... 770 
- приватна предузећа   ................................ 3.268 
- самостална дјелатност   ........................... 1.244 
Пољопривредници 
- број домаћинстава  ................................... 4.528 
- број лица  .................................................. 6.783 
Пензионера 
-Фонд ПИО  ................................................ 2.817 
Незапослени 
- Завод за запошљавање  ............................ 2.109 
Дати елементи у структури становништва 

повољно утичу на организацију мјера заштите и 
спасавања од елементарних и других несрећа. 

 
Насеља 
Ha подручју општине Дервeнта Одлуком 

Скупштине општине формирано je 39 мјесних 
заједница, од тога у граду je 6 мјесних заједница 
(Чардак, Дервента I, Дервента II, Дервента III, 
Укрина и Ново насеље) док су остале формиране 
на сеоском подручју. Најудаљеније МЗ од центра 
града су Црнча и Појезна које су удаљене 28 км a 
најближе су Поље (4 км) и Агићи (6 км). 

 
5. СТАМБЕНИ И ДРУГИ ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
 
Објекти изграђени на подручју општине имају 

претежно стамбени, потом пословни, индус-
тријски, административни, образовни, здравствени, 
спортски и други. 

Посебно занимљива категорија објеката, 
представљају стамбено - пословни објекти у при-
ватном власништву, који су изграђени у главном 

као вишеспратни објекти од чврстог грађевинског 
материјала. 

Стамбени објекти на ширем подручју 
општине су објекти грађени задњих 30 година и 
представљају објекте спратности П +3, који су 
углавном грађени од чврстог грађевинског ма-
теријала (цигла, бетон) и са дрвеном кровном 
конструкцијом. 

У граду Дервенти изграђен je велики број 
стамбено пословних објеката у приватном вла-
сништву, затим зграда општине Дервента, хотел 
"Бисер", јавне установе, школе и здравствена 
установе. У наведеним објектима, у одређеним 
моментима појаве природне и друге несреће може 
се затећи велики број људи. У граду постоје 
школски објекти са значајним капацитетима за 
смјештај евакуисаних грађана. 

- ЈУ Стручна и техничка школа изграђена je 
1970. године и то зграда, радионица, ковачница и 
котловница док су остали објекти изграђени ка-
сније, 1973., 1981. и 1983., има 55 запослених и 568 
ученика, 

- Гимназија са техничким школама изграђена 
је 1960. године, има 57 запослених и 592 ученика 

- ОШ "Никола Тесла", централна у граду 
изграђена je 1912. године, запослених саподручним 
школама има 123 и 958 ученика 

- ОШ "19. април" у граду изграђена je 1978. 
године, са подручним школама има 102 запослена 
и 697 ученика 

-ОШ "Тодор Докић" Календеровци Горњи 
изграђена je 1963. године, са подручним школама 
има 52 запослена и 164 ученика 

- ОШ "Ђорђе Панзаловић" у Осињи изграђена 
je 1961. године, са подручним школама има 94 
запослена и 763 ученика. 

Од здравствених капацитета значајан je Дом 
здравља који je изграђен 1981. године смјештен у 3 
зграде на површини од 4700 м2. У дому здравља 
ради 8 породичних амбуланти за градско подручје 
и 5 теренских породичних амбуланти и то у МЗ 
Осиња, Црнча, Календеровци Горњи, Бунар и 
Лужани Босански. 

У Дому здравља постоје и службе: станица 
хитне помоћи, лабораторија, РТГ кабинет, центар 
за ментално здравље, центар за медицинску 
рехабилитацију, стоматолошка служба, гинеколо-
шка служба, педијатрија, породилиште, хигијенско 
- епидемиолошка служба. 

Укупан број запослених у ЈУ Дом здравља je 
138, a просјечан број запослених и број пацијената 
дневно je око 300. 

Када je у питању ветеринарска заштита на 
подручју општине Дервента, може се рећи да je она 
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задовољавјућа. Носиоци свих оперативних актив-
ности у овој сфери заштите чине: ДОО "Ве-
теринарска станица" Дервента, и 5 приватних 
амбуланти (Јелић, Јелисић, Татић, Златан Вет. св. 
Лука - Појезна) 

 
5.1. Транспортни и други објекти и ин-

фраструктура 
Ha подручју општине je развијен само 

друмски саобраћај. Кроз општину пролазе дијелови 
магистралних путева: 

- дио магистралног пута М-14 за Србац 
(Дервента-Трстенци у дужини од 16.540 м) 

- дио магистралног пута М-16.1 за Прњавор 
(Дервента - Тромеђа у дужини од 10.563 м) 

- магистрални пуг М-14.1 заБрод (Дервента-
Броду дужиниод 22.200 м) 

- магистрални пут М-17.2 за Добој (Дервента - 
Брезици у дужини од 16,628 м) 

- регионални пут за Добој (Живинице - 
Мишинци у дужини од 10.247 м) и регионални пут 
Р-427 Поље - Подновље. 

Ha подручју општине има некатегорисаних 
путева у дужини од 163.020 м и локалних путева у 
дужини 226.019 м. 

Изградњом Коридора 5-Ц који ће пролазити у 
близини општине и ауто пута Бања Лука - Добој 
који ће пролазити кроз територију општине 
Дервента, Дервента ће повећати свој саобраћајни 
значај и капацитет на подручју Републике Српске и 
шире регије. 

У области друмског саобраћаја на подручју 
општине постоје капацитети за пружање услуга 
превоза путника врши предузеће СТП- Дервента a 
услуге превоза терета врше: "НУР - ТРАНС", ДОО 
"Мандић - Комерц","Стојчић - Транс-порт", "УС-
ПОН",  "ГАМА" итд. 

 
5.2. Објекти за снабдјевање водом 
У Дервенти дјелује са радом Акционарско 

Друштво "Комуналац" и оно je главни оператер 
водоводног система. 

Типови водоводног система који су заступ-
љени у водоснабдјевању Дервенте су: потисни, 
гравитациони и комбиновани, при чему комби-
новани систем je најзаступљенији са преко 90% 
домаћинстава. 

Укупан број домаћинстава који су прикљу-
чени на водоводни систем je 5.349 изворишта која 
се користе за снабдјевање Дервенте су "Ко-
раће","Билића врело" и" Лупљаница". 

Укупна дужина примарних цјевовода je 27,8 
км, a дужина секундарних цјевовода 244 км. 
Њихова просјечна старост je 30 до 40 година. 

Резервоари за воду су у Бијело брдо, Бабино брдо, 
Гаковац, Врхови, Главица и Томасово брдо. 

 
5.3. Мостови 
Мостови се налазе на магистралом путу 

Дервента - Прњавор (улица Книнска - тзв. нови 
мост), испод којег пролази улица Дубичка, на 
дијелу магистралног пута Дервента - Србац (улица 
Светог Саве, прије скретања за Бабино брдо), у 
Босанском Дубочцу, два моста у мјесту Трсте-
нцима близу за скретање за Кладаре, a други на 
граници са општином Србац), на дијелу маги-
стралног пута Дервента - Брод (у мјесту Поље, 
мост близу бившег угоститељског објекта "Га-
вранић" Лужани Босански, мост на граници са 
општином Брод - Ободни канал) . 

Сви наведени путни правци - дионице пролазе 
кроз насеља и превоз опасних материја представља 
потенцијалну опасност пo насеља (Мишковци, 
Агићи, Луг, град Дервенту, Модран, Велика, Поље, 
Лужани Босански, Беглуци, Бијело Брдо, Босански 
Дубочац, Пјеваловац, Трстенци) . 

У непосредним близинама путних праваца 
протежу се двије ријеке са мањим и већим во-
дотоцима, a "превоз опасних материја" представља 
потенцијалну опасност: 

а) ријека Укрина (која пролази дуж читаве 
општине Дервента), a на појединим дијеловима 
водотока близу je магистралних путева Дервента - 
Прњавор, Дервента - Брод, 

б) ријека Сава (чији je водоток непосредно уз 
магистрални пут Босански Дубочац - Србац) у 
дужини од десет километара уз границу с 
Републиком Хрватском. 

Уз горе наведене магистралне и регионалне 
путеве налазе се пољопривредна земљишта и "пр-
евоз опасних материја" представља потенцијалну 
опасност за иста. 

Такође, важно je напоменути да се дио 
магистралног пута на дионици Прњавор - Дервента 
(дијелом улице Книнска) непосредно протеже кроз 
"индустријску зону", гдје су смјештени производни 
капацитети (фабрике обуће "Санино". "Венета" и 
"Амика", фабрика цијеви "Унис", штампарија 
"Вињета" и "Интерграф", рециклажа амбалаже 
"Комуналац") и "превоз опасних материја" пре-
дставља потенцијалну опасност за исто. 

 
5.4. Трафо станице и далеководи 
Напајање електричном енергијом општине 

Дервента врши се путем трафо станице ТС 
110/35/10 КВ која се налази у граду (индустријска 
зона). Ha подручју цијеле општине има 27 
далековода који су јачине 10 КВ. 
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5.5 Размјештај индустријских и других 
објеката у односу на насеља 

У ову групу објеката спадају објекти: тр-
асформатори који садрже пирален - трајно трафо 
уље. Евентуални пожари у трафо станицама имају 
за посљедицу контаминацију животне средине 
полихлорованим дифенилима, који доводе до 
обољења од рака оних који удишу дим при пожару. 

Ауто сервиси и складишта, у случају настанка 
пожара, сагоријева моторно уље, посљедице исте 
као у претходном случају. 

Бензинске пумпе, у случају настанка пожара, 
тровање људи оловом из моторних бензина. 

Складишта вјештачког ђубрива, настанком 
пожара долази до тровања азотом. Продавнице боја 
и лакова, ефекти исти као у претходном случају. 
Пољопривредне апотеке, у случају пожара тровање 
живом. 

Велики шумски пожари, у случају пожара тр-
овање угљенмоноксидом, поремећај у атмосфери. 

 
5.6. Бензинске станице 
Ha територији општине бензинске пумпе су 

најугроженије од пожара. У градском језгри налази 
се 8 пумпних станица, a ван градског простора 
налази се 5 (Осиња, Појезина, Календеровци, Поље 
и Лужани Босански). Код свих бензинских пумпи 
налази се складишта одређених количина плина за 
домаћинство. 

 
5.7. Поштански и телекомуникацијски 

систем 
 
5.8. Објекти прехрамбене индустрије 
 
Једино предузеће које се бави производњом и 

прерадом прехрамбених производа "ФРУКТА 
ТРЕЈД" Д.0.0. и налази се у селу Поље које je 
удаљено 3 км од града. To je прехрамбена компа-
нија која je усмјерена на производњу сокова, 
кечапа, мајонезе и паковање слатког и сланог 
асортимана. 

Ha подручју општине присутне су 3 клаонице 
и то "Месопром" Д.О.О који се бави производњом, 
обрадом, хлађењем, замрзавањем и прерадом меса. 
"КЛАОНИЦА НЕДИНИЋ" који се бави произво-
дњом, обрадом, хлађењем замрзавањем, прерадом 
и сушењем меса,"КЛАОНИЦА ПАНЗАЛОВИЋ" 
који се бави производњом, обрадом, хлађењем и 
замрзавањем меса. 

Извршена je приватизација некадашњег гиг-
анта ОДП "ПОЉОПРИВРЕДНИК"-а, и у наредном 
периоду очекујемо врло значајну привредну ак-
тивност. 

Ha подручју општине присутна су предузећа 
"ЕКО БОСАНСКА ПОСАВИНА" Д.O.O. и "БРА-
ЋА МАРЈАНОВИЋ" Д.O.O. који се баве про-
изводњом житарица. 

Ha подручју општине je 5 пекара које се баве 
производњом хљеба и пецива и то: СЗР "КК", 
"Клас" АД. СЗР "Илић"," Луг"," Браћа Марјановић" 

 
6. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА 

РЕАЛНИХ РИЗИКА 
 
6.1.1. Од пожара отвореног простора (шу-

мски пожар) 
Структура шума и шумских земљишта:  
Државне шуме 2.542,50 ха, 
Приватне шуме 10.093,94 ха  
Непродуктивне површине 9,30 ха 
 
Категорија шума: 
Државне шуме, Шумске културе 390,37 ха, 

Високе шуме са природном обновом 304,60 ха, 
високе деградиране шуме 3,30 ха, изданичке шуме 
1.832,73 ха. 

Културе: Од наведених површина државних 
шума у високе шуме сврстане су културе четинара, 
високе шуме храста и осталих лишћара са 
природном обновом. 

6.2 Hajважнији типови шума и најважније 
врсте дрвећа и њихова осјетљивост на пожаре: 
Дервента нема шума које спадају у први степен 
угрожености од пожара, шуме другог степена 
угрожености од пожара се проијењују на око 2470 
ха, a трећег степена на површини око 2099 ха, док 
су приватне шуме лисичарске, на мањим 
површинама и са мањом угрожености од пожара. 

6.3 Динамика појаве шумских пожара (го-
дишња, мјесечна, дневна) и узроци настанка 
шумских пожара: од шумских пожара у прош-
лости долазило je услед повољних услова за појаву 
пожара. Све шуме подручја општине Дервента су 
угрожене пожаром, јер у љетним мјесецима нема 
честих и већих падавина (релативна влажност 
ваздуха je мала), a количине и врста горивог мате-
ријала управо су такве да je опасност од пожара 
перманентна угроженост шуме од пожара je 
нарочито велика у вријеме сушних периода када je 
гориви материјал свуда присутан. 

6.4 Узроци пожара могу бити природни: 
муња и удар грома, сунчана топлота, људи и 
средства изводећи разне радове у шуми, транспорт, 
саобраћајнице, варничење далеководних и електри-
чних жица, неопрезни поступци са ватром, пу-
шење, ложење ватре, намјерне паљевине итд. 
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Најчешћи узрочници биљних болести (бо-
лести и штетници шума): шумски пожари су нај-
чешћи узрочници болести шума. Дегенеративни 
поремећаји су уништавање биљних и животи-
њских врста шуме, уништавање простирке хумуса 
и површинских слојева земље, уништавање ми-
кроорганизама који су значајни за развој појединих 
биљних врста у шуми као што су микоризне 
гљивице без чијег присуства у земљи не могу да 
расту борови, храстови и друга дрвећа. To доводи 
до појаве корова на опожареном земљишту. Си-
ромашно земљиште без састојака хранљивих и 
есенцијалних материја као што су азот, фосфор, 
калцијум, калијум, селен, гвожђе омогућиће да 
шума оболи од поткорњака. 

Институције и законодавне институције за 
заштиту шума: Мјере заштите од пожара за шу-
мске пожаре су дате у Закону о шумама Републике 
Српске и Правилником о заштити шума и објеката 
од пожара Јавног предузећа "Шуме Републике 
Српске" ад Соколац, институција која се бави 
заштитом шума од пожара на подручју општине 
Дервента je "Шумско газдинство" Добој Шумска 
управа Дервента. 

Ово предузеће има обавезу да спријечи из-

бијање и ширење пожара, откривање и гашење 
пожара, спашавање живота људи и имовине угро-
жених пожаром и отклањање посљедица про-
узрокованим пожаром. 

Шуме високог степена угрожености од по-
жара: Ha подручју општине Дервента, на којем 
бригу о шумама врши ШУ "Дервента" не постоје 
шуме I и II степена угрожености, 323, 07 ха je III a 
1541,60 ха je IV степена угрожености. Све наве-
дене површине налазе се на привредној јединици 
"Мотајица". 

Отвореност шума уређеним цестама, шум-
ским путевима и противпожарним путевима je 
добра. Граде се акумулације воде погодне за 
узимање приликом гашења шумских пожара на 
потоцима у близини шумског комплекса "Мо-
тајица" - у Бугаријама и Орљаку. 

 
Општина Дервента се може подјелити на 5 

макро-локација: 
1. Градска зона, 
2. Индустријска зона, 
3. Мотјица шумски комплекс, 
4. Марковац шумски комплекс 
5. Шумски комплекс Плехан. 

 
 
 
6.5 УЗРОЦИ ПОЖАРА HA ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
 
Табеларни приказ података о пожарима отвореног простора 
 

Година 
Бр. 

пожара 
Узроци 
пожара 

Врста материјала Фактор 

2007. год. 37 човјек 
Сухо дрвеће, маховина, трава, дрвени 

отпад 

отворени пламен, 
намјерна паљевина, 

опушак 

2008.год 54 човјек 
Сухо дрвеће, маховина, трава, дрвени 

отпаци, тресет итд. 

отворени пламен, 
намјерна паљевина, 

опушак 

2009.год. 72 човјек 
Сухо дрвеће, маховина,трава, дрени 

отпаци, тресет итд. 

отворени пламен, 
намјерна паљевина, 

опушак 

2010.год. 96 човјек 
Сухо дрвеће, маховина, трава, дрвени 

отпаци, тресет итд. 
отворени пламен, намј 
ерна паљевина, опушак

2011.год. 190 човјек 
Сухо дрвеће, маховина, трава, дрвени 

отпаци 

отворен 
пламен, намјерна 
паљевина, опушак 

2012.год. 299 човјек 
Сухо дрвеће, маховина, трава, дрвени 

отпаци итд. 

отворени 
пламен,намјерна 
паљевина,опушак 

2013.год. 40 човјек 
Сухо дрвеће, маховина, трава, дрвени 

отпад, итд. 

отворен 
пламен, намјеран 
паљевина,опушак 
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Према статистичким показатељима најчешћи 
узрочник пожара отвореног простора je човјек. 

Kao разлог ове чињенице je тај да je подручје 
општине искључиво окружено пољопривредним 
земљиштем гдје власници својих имања послије 
жетве у већини случајева спаљивањем чисте об-
радиве површине, што je и најчешћи облик пожара 
на нашем подручју и чини 60% од укупног броја 
пожара на отвореном простору, док су ређи 
случајеви великих пожара шума. 

 
6.6 Ризик од пожара 
 
Пожар je свакако неконтролисано сагорјевање 

које се одвија мимо интереса друштва, наноси му 
материјалне губитке, негативно утиче на екологију 
и може довести до угрожавања физичког инте-
гритета људи пa чак и до губитка људских живота. 
Могу бити изазвани природним катастрофама као 
што су земљотреси и ерупције вулкана, али 
најчешћи узрок настанка пожара je људски фактор 
изазван и непажњом или нехатом човјека. Пожари 
су често везани са експлозијама, некад су они 
узрок експлозије, a некад посљедица. 

Постоје три основне ствари како би дошло до 
пожара a то су: 

- ТОПЛОТА - извор паљења - je енергија 
неопходна за повећање температуре гориве 
материје до тачке при којој долази до њеног 
паљења, 

- ЗАПАЉИВА МАТЕРИЈА- имамо je у три 
агрегатна стања: чврстом, течном и гасовитом, 

- ОКСИДАТОР - ваздух који удишемо садржи 
око 21 % кисеоника. 

Велики пожари су оставили трага у културној, 
научној, технолошкој и историјској баштини 
човечанства, тако да сеже и у далеку прошлост. У 
току историје човјечанства пожари су нанијели 
велике штете. Тако су многи градови постали 
жртве ватрене стихије. 

Пожари могу настати било гдје, не бирају 
мјесто настанка и никог не штеде, a могу бити: 

- на разним објектима (домаћинствима, јавне 
и пословне зграде, школе, домови, болнице, музеји, 
библиотеке, мјеста забаве о сл.) 

- у индустрији 
- превозним средствима 
- на отвореном простору у природи, шумама. 
Узроци настанка пожара су различити у зави-

сности од околине у којој je настао пожар, техно-
лошког процеса производње, временских услова и 
др. Узроци настајања пожара који доводе до 
паљења гориве материје су: 

- директни додир с отвореним пламеном или 
ужареним материјама 

- експлозивно сагоријевање материје 
- хемијске реакције 
- самозагријавање и самозапаљење 
- електрицитет 
- механички узрок 
С обзиром на велику распрострањеност мјеста 

избијања пожара различите су и превентивне мјере 
које je потребно спровести. Шумски пожари су 
постали озбиљан проблем у многим земљама сваке 
године показују све негативнији утицај на њихову 
економику, екологију, и све чешће угрожавају 
живот и здравље људи. Шумски пожари у већој 
мјери су условљени развојем временских прилика 
и конфигурацијом терена, a јављају релативно 
често, махом љети, када су температуре ваздуха 
релативно високе и у периодима када нема 
падавина. Има их на десетине хиљада у току само 
једне године, a за које није познат узрок. 

У индустрији су заступљени различити 
технолошки процеси при којима се развијају 
високе температуре, a као сировине се користе 
лако запаљиве, експлозивне, агресивне и токсичне 
материје. У оквиру индустријских објекта налазе 
се и складишта у којима се налазе лако запаљиве, 
агресивне, токсичне и експлозивне материје . Све 
то знатно подиже степен угрожености од пожара у 
индустријским просторијама, a индиректно утиче 
на подизање степена зтгрожености од пожара у 
граничним подручјима, гдје су врло често, на 
недовољној удаљености, лоцирани стамбени, по-
словни и други објекти. 

Индустријски пожари наносе највеће губитке, 
a највећа опасност присутна je у индустрији ха-
ртије и целулозе, боје и лакова, нафтно-прера-
ђивачкој индустрији и гумарској индустрији итд . 
Пожар великих количина лакозалаљивих мате-
ријала тешко се гаси и представља дуготрајно 
жариште. 

У сваком индустријском објекту има више 
страна опасности од пожара које се могу класи-
фиковати на слиједећи начин: 

- опасности које долазе од сировина 
опасности које са собом носи технолошки 

процес 
- опасности које долазе од међупроизвода и 

готових производа 
- опасности од енергетских уређаја и 

инсталација 
- опасности од природних појава 
Материјална штета која настаје у пожарима 

достиже забрињавајући ниво, a посљедњих година 
се стално повећава. Пожари се у потпуности не 
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могу избјећи, али се ризик може смањити предузи-
мањем одговарајућих мјера заштите. Да би се 
предузеле активне мјере заштите од пожара, морају 
се знати узроци пожара и пожарне опасности. Aко 
се уклоне узроци пожара и пожарна опасност сведе 
на минимум, смањиће се и штетне посљедице 
пожара. 

Познавање опасности и ризика, као и узрок 
настајања пожара олакшава процену опасности од 
пожара, a тиме и спровођење мјера заштите. 

Опасности од пожара je свака ситуација или 
карактеристика система, уређаја или процеса са 
потенцијалом да у одређеним околностима може 
изазвати штету, угрозити здравље и живот људи и 
животну средину . Пожар се никада не дешава тек 
тако, сам од себе, њега чини ланац догађаја који 
условљавају један другог. Пожари најчешће на-
стају на једном мјесту, a потом се шире у зави-
сности од врсте и количине горивог материјала, 
пожарних препрека и конструкција дуж цијелог 
објекта. Стручне анализе о пожарима показују да je 
око 80% пожара проузроковано људским фактором 
услед непажње и не предузимања одговарајућих 
мјера заштите. 

Најчешћи узроци настајања пожара су: 
- нехат, односно непажња у 30% случајева 
- електрична енергија у 12 % случајева 
- дјечија игра 10% случајева 
- грађевински недостаци у 10% случајева 
- намерно изазивање пожара у 5 % случајева 
 
6.7 Процјена рањивости и угрожености 

урбаних подручја од пожара 
У самом граду постоје приватне куће, ста-

мбене зграде, објекти мале привреде, друштвених 
дјелатности и индустријски објекти. Густина 
изграђености je доста велика. Већина објеката, a 
нарочито високоградња има излазе за спасавање, 
ватро отпорне спољне и носиве зидове, међу 
спратне конструкције и др. 

Индустријски објекти су ниске грађевине, које 
су посебно лоциране и заштићене оградом. 

Ширине улица не задовољавају прописе у 
погледу проходности саобраћаја. 

Зелених површина у граду je мало што je 
неповољно у погледу заштите од пожара. Велике 
количине запаљивих материја се налазе у инду-
стријским објектима, трговинским објектима и 
објектима намењеним трговинским дјелатностима. 

Предузећа, установе и друга правна лица, 
дужни су да држе исправне уређаје, алате и опреме 
за гашење пожара на мјестима која су лако 
приступачна. 

Према хидрографским подацима општине 
Дервента je највећим дијелом покривена приро-
дним изворима воде за гашење - рјечицама и рије-
ком Укрином која протиче кроз већи дио општине. 

 
6.8 Процјена ризика од пожара 
Процјена ризика од пожара представља иде-

нтификацију, процјену и управљање ризицима који 
проистичу из појаве пожара. Једноставно речено, 
пропјена ризика од пожара je алат који се користи 
за идентификацију опасности и ризика који про-
изилазе из њих. 

Процјена ризика од пожара je организован и 
методолошки поступак за анализу активности на 
радном мјесту које могу представљати опасности 
од настанка пожара, вјероватноћа настанка пожара 
и процјену штете проузроковане насталим по-
жарима. 

Циљеви процјене ризика од пожара су: 
- да се идентификују опасности од пожара 
- да се смањи ризик од уочених опасности 

сводећи евентуалну штету на прихватљиву да се 
примјене техничке и организационе превентивне и 
репресивне мјере заштите од пожара у циљу за-
штите присутних особа. 

 
7. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - поплава, 

леда, снијега, суше, олујних вјетрова и др,: 
 
7.1 Поплава 
Поплаву на подручју општине Дервента 

углавном може проузроковати ријека Укрина са 
својима водотоцима. (рјечице Илова и Бишња, 
затим потоци: Дервентски поток, Гаковац, Жи-
ровина, Вуковија и Главинац). Директни узроци 
поплава најчешће су падавине - кише које одмах 
доводи до пораста водостаја и утиче на величину 
поплавног таласа. Пљускови кише ако трају кратко 
имају локални карактер поплава, док дуготрајне 
кише утичу на цијели слив или велике његове 
дијелове, засите земљиште водом и доводи до 
пораста водостаја . 

Поплаве на подручју општине Дервента су 
углавном бујичастог карактера, тако да je одбрана 
од поплава отежана, изузев одбране града, обзиром 
да je већим дијелом урађен насип. 

 
Угрожена подручја 
Посебно угрожена насеља су: МЗ Укрина, 

(Луг и Омерагићи), МЗ "Ново насеље" Дервента и 
дио МЗ Агићи, насеље  "Јасенци", индустријска 
зона, дио путне комуникације Дервента - Прњавор, 
код "новог моста" у граду, Лужани Нови, Лужани 
Босански, Дубочац и дио Трстенаца уз ријеку Саву. 
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Тежиште заштите и спасавања од поплава je 
ријека Укрина и најугроженија мјеста. 

Угрожена подручја од интензивних падавина 
Посебно угрожена насеља су: МЗ Укрина, МЗ 

"Ново насеље", насеље Јасенци, Лужани Нови, 
Лужани Босански и Дубочац. Тежиште заштите и 
сапасавања од поплава je ријека Укрина и нај-
угроженија насеља. Одбраном од поплава брани се 
подручје општине на лијевој и десној обали ријеке 
Укрине. 

Поплавно подручје лијеве стране обухвата 
слиједећа насеља: Луг, Лужани, Омерагићи град 
Дервента до ободног канала испод Бабиног брда. 

Поплавно подручје десне обале ријеке Укрине 
je: дио МЗ Дервента 3, индустријаска зона, дио 
насеља Јасенци до "новог моста" до краја Јасенака. 

 
Карактеристике нивоа воде 
Ниво водостаја ријеке Укрине мјери се на 

водомјерној станици која се налази код "старог 
моста" и на основу тих података проглашавају се 
поједине фазе одбране. Редовне одбрана од поп-
лава уводи се када je висина водостаја 5,20 м са те-
нденцијом раста. Максимална висина водостаја за-
биљежена je 21.06.2010. године и износио je 6,5 м. 

 
Хидрометоролошки услови 
Средње мјесечне падавина у мл и средње 

мјесечне температуре степенима С за општину 
Дервента 

МЈЕСЕЦИ 
СРЕДЊЕ 

МЈЕСЕЧНЕ 
СРЕДЊЕ 

МЈЕСЕЧНЕ 
 ТЕМПЕРАТУРЕ ПАДАВИНЕ 

Јануар -3,3 66 
Фебруар 1,0 59 
Март 4,9 75 
Април 11,3 70 

Maj 15,8 67 
Јуни 19,2 91 
Јули 20,5 76 
Август 19,9 84 

Септембар 15,9 93 
Октобар 10,7 43 
Новембар 6,6 80 
Децембар -0.4 86 
годишњи   
ПРОСЈЕК 10.17 89 

 
Стање заштите инфраструктуре 
Ha подручју општине имамо изграђена два 

водозаштитна објекта и то: одбрамбени насип на 
ријеци Укрини у граду дијелом тока у дужини око 
6000 м и латерални ободни канал Агићи - Ку-
љеновци - Бабино брдо у дужини око 5.600 м. У 
2014. години наставит ће се санација одбрамбеног 

насипа са санацијом одводних канала и канали-
зације код "новог моста". 

У 2014. години очекујемо санацију уставе и 
канала у доњем току Укрине који ће смањити пла-
вљење дијела Лужана Босанских и Лужана Нових. 

 
Социо-економски показатељи плавних 

подручја 
Објекти који су угрожени од поплава, a исти 

су били поплављани у поплави 2010. године: око 
1163 објекта (куће и стамбене зграде), 3 школе (19. 
април, Гимназија са техничким школама и школа 
за радничка занимања), затим привредни објекти. 
НУР - Транс, Гама, бензинске пумпе: "Новић ДОО 
"Нешковић", АЦ Ђукић, Интерграф штампарија, 
Фабрика цијеви "Унис", бензинска пумпа Бас 
Петрол,"Гатарић"," Електрон", Сировина продукт, 
грађевинска фирма "ЕХТА - Р". Од пољо-
привредног земљишта зорожено je земљиште дуж 
ријеке Укрине: Дријену, Мишковцима, Агићима, 
Лужанима Новим и Лужанима Босанским и поред 
ријеке Саве. Трстенци, Пјеваловац и Босански 
Дубочац. 

Угрожене саобраћајнице су: магистрални пут 
Дервента - Прњавор, Дервента - Брод, у дијелу 
испод "новог моста" гдје долази до избијања 
подземних вода кроз шахт на путу. 

 
Остали хидро-метеоролошки показатељи 
Најкритичнији мјесеци настанка суше на 

подручју општине Дервента су јуни- август. 
Најкритичнији мјесеци у години за прогла-

шење елементарне непогоде су неодређени и 
зависе од опасности, за поплаве март - јуни, кли-
зишта март - јуни, пожари јуни-септембар, епи-
демија заразних болести (грип) децембар - март. 

 

Најчешћи узрок и посљедице поплава су: 
Обилне падавине, нагло топљење снијега, 

слив свих притока je бујичастог карактера, тако да 
je заштита од поплава отежана. 

 

Штете од поплава 
У задњих десет година на подручју општине 

Дервента биле су се двије велике поплаве и то: 
прва 14.04. 2004. године a друга 21.06. 2010. 
године. И у једној и другој поплави били су по-
плављени дијелови села и дијелови градских 
насеља уз ток ријеке Укрине, као и већи дио 
земљишта уз ријеку Саву у Трстенцима, Пјева-
ловцу и Босанском Дубочцу. За разлику од прве 
поплаве гдје су највеће поплаве на пољопри-
вредном земљишту у другој поплави штете су не 
мерљиво веће што ће се видјети у слиједећој 
табели. 
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Година 
Штета на пољо-
привреднoм 
земљишту 

Штета на 
стамбеним 
објектима 

Штета на 
јавним 

објектима 

Штета на 
привредним 
објектима 

Штета на 
инфраструктури 

2004. 253.000,00 KM 34.460,00 KM  24.000,00 KM 9.120,00 KM 

2010. 1.477.869,12 KM 7.541.948,25 KM
159.780,22 

KM 
4.117.795,91 KM 382.324.09 KM 

УКУПНО 1.730.869,12 KM 7.576.408,25 KM
159.780,22 

KM 
4.141.795.91 KM 391.444,09 KM 

 
Закључак 
Апсолутна заштита од поплава у оваквим 

климатским промјенама није могућа. Да би се 
смањила материјална штета, штета пo животну 
средину, као и губитак људских живота потребно 
je даље унапређивати и развијати систем заштите и 
спасавања људи и материјалних добара од ове 
елементарне непогоде. Угрожена подручја најефи-
касније се могу заштити изградњом заштитних 
објеката и система (насипа, регулација ријечног 
корита, пумпне станице, ободни и одводни ка-
нали), постојеће заштитне објекте потребно je 
редовно и квалитетно одржавати и надограђивати. 

За квалитетнију припрему провођења опера-
тивних мјера заштите од поплава, потребноје уво-
ђење система мониторинга, ране дојаве и прогнозе 
што подразумијева увођење већег броја хидро-
лошких станица. 

Само велике воде ранга 100 и више година 
могу да проузрокују људске жртве. Обзиром да 
поплавни талас има своју временску динамику која 
даје угроженом становништву довољно времена да 
се склони са угроженог подручја пa тако на срећу 
претходних година нисмо имали људских жртава. 

Поплаве праве највећу штету на имовини као 
и на пољопривредном земљишту што je највећи 
проблем становништва које живи у тим подручјима 

 
7.2 Земљотрес 
Земљотреси су нагли, изненадни и кра-

ткотрајни покрети слојева земљине коре, која у 
облику удара, валова, пуцања и тутњаве изазивају 
земљотрес. Териториј Босне и Херцеговине пре-
дставља један од сеизмички најактивнијих дије-
лова Балканског полуострва, која улази у састав 
средоземно - транс - азијског појаса. У БиХ се 
дневно догоде три слабија земљотреса a сваке je 
године десетак потреса који могу изазвати осјетно 
подрхтавање тла или нанијети штету на грађе-
винским објектима. Босна и Херцеговина се налази 
на траси великог расједа земљишне коре који се 
протеже од Химелаја преко Ирана, Турске и Грчке 
и због тога je њен простор тектонски доста 
активан. Босна и Херцеговина има неколико 
значајних региона расједа као што су: бугојански, 

вишеградски, неретвански и бањалучки, уз које се 
могу стварати земљотреси разорне јачине, a често 
узрокују мања подрхтавања тла. По подацима сеи-
змографа, у Босни и Херцеговини годишње заби-
љежи око 1100 или у просјеку три земљотреса дне-
вно слабија од три степена пo Меркалијевој скали. 

Сеизмографи тврде да се у слиједећих 50 
година на територији Босне и Херцеговине могу 
очекивати земљотреси максималног интензитета 7 
степени Меркалијеве скале, гдје ће доћи до 
оштећења грађевинских објеката без људских 
жртава. Међутим за период од 100 и више година, 
према овим прогнозама може доћи до разорних 
земљотреса у југоисточном и сјеверозападном 
дијелу Босне и Херцеговине, (подручје Требиња, 
Неума, Бања Луке и планине Трескавице) који 
могу изазвати огромне материјалне штете на грађе-
винским објектима и однијети много људских жи-
вота. 

Према подацима задњи већи земљотрес на 
подручју општине Дервента био je 1940. године, 
јачине 5,1 Меркалијеве скале. С обзиром на 
положај који има БиХ a самим тим и Република 
Српска и општина Дервента припада истом сеи-
змичком појасу. Општину Дервента у погледу 
посљедица од земљотреса посматрамо из два 
дијела градски простор општине и сеоска насеља. 
Градски простор општине чине објекти становања, 
колективног, индивидуалног становања (куће), ста-
мбено- пословни објекти. Објекти на овом про-
стору су грађени скоријег времена, грађени су од 
савременог материјала. Ha том просторује највећи 
je број становника, спратност објекта je у просјеку 
П +4 . 

У градском подручју општине Дервента 
постоји 100 стамбених и стамбено-пословних 
зграда са 1712 станова са око 5200 становника.  

Спратност изграђености свих објеката je 
слиједећа: 

- до 1960 године 28 зграда 
- од 1961 године до 1970.године 24 зграде 
- од 1971.године до 1980 године 15 зграда 
- од 1981.године до 1991.године 19 зграда 
- од 1996.године до 2013.године 14 зграда 
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Преглед објеката у јавном сектору 

Ред. 
број. 

Назив објекта Локација 
Година 
изградње 

Спратност 
Број 
запо- 
слених 

Број људи 
који бораве у 
току дана 

1. 
Зграда локалне 
управе 

Трг ослобођења 2006. 
СУТ 

+П+2+ПOТ. 
85 110 

2. Зг. Дома здравља ул. Стевана Немање 1979. ПО.+П+2+3 138 250 
3. Културни центар Трг ослобођења 1978. СУ+П+1 7 20 - 300 

4. 
ЈУ Спортско- 
културни центар 

ул. Светог Саве 1981. П 9 50- 1000 

5. Гимназија ул Светог Саве 1980. ПО+П+2 54  

6. 
Школа за радничка 
занимања 

ул. Светог Саве 1970. П+1 155  

7. 
ОШ "Никола 
Тесла" 

Трг ослобођења 1879 ПO+-П+2 120  

8. ОШ "19 април" ул. Светог Саве 1978 П+1 80  

9. 
ОШ "Ђорђе 
Панзаловић" 

Осиња 1961. П+1 55  

10. 
ОШ "Тодор 
Докић" 

Календеровци 1926. П+1 45  

11. 
Народна библи-
отека "Бранко 
Радићевић" 

Трг ослобођења 1902. С+П+2+ 7  

12. 
Центар за 
социјални рад 

ул. Триве Вујића 1963 С+П+1 12 до 20 

13. 
Дјечије обданиште 
"Трол" 

ул. Младена 
Стојановића 

1997. П 22 до 160 

14. 
ЈУ "Дервентски 
лист" 

ул. Цара Лазара 1902. ПО+П+1 7 до 15 

15. 
Завод за слијепа и 
слабовидна лица 

ул Стевана Немање 1947. 1979. СУ+П+2 38 до 50 

16. 
Полицијска 
станица 

ул Краља Петра I 1957. П+2 83 до 100 

17. Основни суд ул. Краља Петра I 1964. СУ+П+1 33 до 50 
18. Пошта ул. Цара Лазара 1951. П+П+1 21 до 30 

 
Ефекти земљотреса 
 
Ризик од земљотреса je питање јавне сигу-

рности које захтјева одговарајуће мјере и средства 
управљања ризиком с циљем да се заштити имо-
вина, становништво, инфраструктура и природна 
средина. Циљ процјене сеизмичког ризика ква-
нтитативни опис посљедица сеизмичког догађаја 
на одређеном географском подручју у одређеном 
временском периоду. Ефекти који се на основу 
догођеног земљотреса могу провјерити су физичка 
оштећења објеката, људске жртве, директни и ин-
директни економски ударци изражени кроз губитак 
производних капацитета и прекида у пословању. 

Задњи већи земљотрес који je измјерен на 
овим просторимаје земљотрес који се догодио 
27.10.1969. гoдине у Бања Луци магнитуде 6,6 пo 
Рихтеру. Обзиром да смо ми од Бања Луке уда-
љени око 70 км на подручју наше општине би био 
земљотрес интензитета VII степени Меркалијеве 
скале. 

- VII степен - силан земљотрес који се 
рефлектује на слиједеће: 

а) већина становништва је уплашена и 
покушава да бјежи из кућа. Многи тешко задр-
жавају равнотежу у стојећем положају. 

б) намјештај се помјера. Многи предмети 
падају са полица. 

в) дошло би до већих оштећења слабије гра-
ђених објеката (рушење димњака, ломљење цри-
јепа, док код нових објеката оштећења би била 
незнатна), 

 
Људске жртве 
Процјену људских жртава je тешко извршити 

јер на број људских живота утичу и други фактори 
као што су: врста објекта: 

-врста и број објеката за становање, да ли су 
објекти колективног или појединачног становања, 

-да ли je подручје захваћено земљотресом 
урбаног или руралног карактера, старосне, полне и 
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социјалне карактеристике становништва на под-
ручју захваћеном земљотресом, 

-вријеме догађања земљотреса - да ли je ноћ 
или дан, радни или не радни дан, инфраструктура, 

-доступност здравствених установа и многи 
други непредвидиви фактори. 

По неким процјенама однос мртвих према 
броју повређених се креће од 1:3 до 1:6. 

Обзиром да се на подручју наше општине 
може очекивати земљотрес 7 степени Меркалијеве 
скале узимајући све ове факторе за очекивати je 
мали број мртвих случајева и до неких 50- 100 
повријеђених. 

 
7.3 Снијег и сњежне падавине 
У задњих неколико година на подручју оп-

штине Дервента нису регистроване обилније 
падавине снијега које би отежале свакодневно 
функционисање, обезбјеђења виталних функција 
живота на подручју општине. Један дио општине je 
на вишој надморској висини и у тим дијеловима je 
обично више падавина и виша висина сњежног 
покривача, у просјеку од 15-30 цм. 

 
7.4 Суша 
Недостатак воде за подмирење неопходних 

потреба за живот и развој у правилу подразумјева 
настанак суше. 

Универзална дефиниција суше не постоји и 
зтлавном се може одредити као: 

-метеоролошка суша, када на великој пов-
ршини заодређено подручје и годишње доба падне 
знатно мања количина падавина у односу на 
нормалну вриједност; 

- Хидролошка суша, подразумјева пад нивоа 
воде у воденим акумулацијама, ријекама, језерима, 
као и пад нивоа подземних вода што погађа и 
индустрију и пољопривреду; 

- Пољопривредна суша, појављује се када су у 
временском периоду влажност земљишта и пада-
вине недовољне да биљке дођу у фазу зрења, узр-
окујући оштећење биљака и увелост. 

 
Дефицит воде као узрок природне несреће 
1. Може настати када се у условима непово-

љног хидрометеоролошког режима на извориш-
тима воде појави екстремно мала вода од предви-
ђеног за дату намјену односно када се издашност 
изворишта смањи тако да се у дужем периоду не 
може осигурати ни минимална потрошња. 

2. Може настати када се догоди хаварија у 
систему, пa нема алтернативног рјешења у дужем 
периоду. 

3. Може настати када се догоди инцидент за-
гађења изворишта или водотока који га прехрањују 
преко прописане мјере и у дужем трајању што ус-
ловљава искључења изворишта из система 
водоснабдијевања. 

Интензитет суше се најчешће процјењује 
према стању приноса, под условом да на то нису 
утицали други штетни фактори. Ако je принос 
смањен до 20% ријеч je о слабој суши, од 20 - 50 % 
о средњој суши a преко 50% о јакој суши. 

До сада на подручју општине Дервента није 
проглашавана елементарна непогода због настанка 
суше. 

 
7.5 Град (лед) 
Град представља атмосферску падавину у 

чврстом стању промјера 5 мм или више који својим 
ударом изазива велика оштећења или уништавање 
пољопривредних и шумских култура, a може про-
узроковати штету и на објектима (грађевински и 
др.) Овакве непогоде најчешће се јављају у 
периоду од априла до октобра a врло ријетко се 
дешавају у зимском периоду године. 

У задњих 10 година на подручју општине 
Дервента било je у више наврата олујног невре-
мена праћено градом гдје je на пољопривредним 
усјевима направљена велика материјална штета. У 
2012.години на подручју МЗ Церани, Појезна, 
Осиња, Мала и Велика Сочаница дошло je до 
елементарне непогоде - града гдје су дјеломично 
или потпуно уништени пољопривредни усјеви. 
Укупна површина која je захваћена градом je 1.556 
ха a процјењена штетаје око 1.280.000 KM. 

У циљу заштите пољопривредних усјева и 
материјалних добара, општина Дервента je увела 
противградну заштиту на цијелом подручју опш-
тине. Противградне станице су инсталиране на 13 
локација и то: Поље, Вишњик, Пјеваловац, Бишња, 
Доњи Детлак, Горњи Детлак, Доњи Церани, Ве-
лика Сочаница, Бунар и Костреш. Укључивањем 
општине Дервента у јединствени систем проти-
вградне заштите створит ће се компактнија заш-
тићена територија, a тиме и квалитет противградне 
заштите на виши ниво. 

 
7.6 Падавине 
Падавине су најверојабилнији климатски 

фактор у смислу простора и доба године. Много 
зависи од рељефа, удаљености од мора, тј. од 
континенталности, тако да je њихов годишњи ре-
жим веома комплетан. Највећа количина падавина 
јавља се у јесен, прољеће и почетак љета. Укупна 
количина годишњих падавина много расте, али се 
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зато смањио број дана са падавинама, односно 
повећао се број дана са интензивним падавинама. 

Изражена појава промјене годишњег распоре-
да падавина, уз повећање температуре један je од 
главних фактора који условљавају чешће и инте-
нзивније појаве суше и поплава. Примјер наглих 
промјена падавинског режима су 2010 . и 2011. 
година ,док je 2010. била година са највише пада-
вина у задњих 50 година a 2011. година била je 
најсушнија. 

Узимајући у обзир ове чињенице да су се 
двије године са екстремима јавиле једна за другом 
говори нам да je дошло до знатне промјене у 
распону падавина, као и да можемо очекивати 
смјену врло сушних и врло кишних периода. Ве-
лике падавине могу бити узрок великих проблема. 
Могу се јављати јаке падавине које трају дужи 
временски период или краткотрајни љетни пљу-
скови са великим количинама кише. 

Најопаснији периоди за појаву поплава су 
периоди на преласку из зиме у прољеће, када 
постоји сњежни прекривач a погоршање времена 
са обилним кишама доноси и затопљење. 

 
7.7 Олујни вјетар 
Вјетар представља веома важан климатски 

елеменат који се често јавља са другим појавама и 
може утицати на њихово дејство. Основне кара-
ктеристике вјетра су брзина правац дјеловања. 

Зависно од величине подручја на којем 
дјелује, разликују се планетарни (дјелују на ширем 
подручју) и локални (везани за локалне цирку-
лације условљене рељефом). Најчешћи вјетрови на 
нашем подручју су југозападни вјетар и сјеверо-
западни или сјеверац. 

Према ефектима вјетра на подручју, објекти и 
инфраструктуру извршена je градација јачине 
вјетра (тзв. Бофорова скала) према којој je олујни 
вјетар онај који директно изазива штету, a настаје 
кад je његова брзина већа од 17,2 м/с. При тој 
брзини вјетар ломи гране на дрвећу, може дићи и 
слабије кровове са кућа. 

Вјетар брзине веће од 20,8 м/с се назива 
олујни вјетар и тада настају мања оштећења на 
зградама у виду скидања кровова, подизања цр-
ијепа, рушења димњака и др.) Ови вјетрови се 
најчешће јављају у хладнијим мјесецима, зими, 
почетак прољећа и у јесењем дијелу године. 

 

Закључак 
Уназад неколико година сведоци смо наглих 

временских промјена као и све чешће појаве 
екстрема. У посљедње четири године десиле су се 
велике поплаве (2010. година била је најкри-
тичнија), затим јаке суше двије године за редом 

(2011.година je била најсушнија година), екстре-
мно ниске температуре и велик снијег (фебруар 
2012.године), екстремно високе температуре као и 
велики број тропских дана (љето 2012.године). Из 
свега тога можемо закључити да je већ дошло до 
промјене климе и да je повећан ризик од вре-
менских екстрема a нарочито поплава, ерозија 
земљишта, олујних непогода, суше и др. 

Оно што нас чека у наредном периоду je раст 
температуре, поготово у љетном периоду, знатна 
промјена расподјеле падавина, што ће довести до 
смјене обилних падавина и суше што ће изазвати 
чешће појаве екстремних ситуација. Све ове појаве 
наносе штету животној средини и инфраструктури, 
утичу на развој привреде и пољопривреде, стварају 
се велике материјалне штете, угрожава се људско 
здравље a могући су и смртни случајеви. 

 

7.8 Клизишта 
Активирање клизишта најчешће се дешава 

услед повећане количине подземних вода у про-
љетном периоду. Услед обилних падавина у јуну 
2010. године на подручју општине Дервента поја-
вило се већи број клизишта углавном на јужном и 
југозападном дијелу општине. Активирана су 
укупно 93 клизишта. Од тога у МЗ Мишковци 
активирана су 37 клизишта, у МЗ Појезна 4, у МЗ 
Осиња 7, у МЗ Црнча 12, у МЗ Детлак 13, у МЗ 
Дервента 2, у МЗ Лупљаница 5, у МЗ Трстенци 2, у 
МЗ Дријен 1, у МЗ Сочаница 2, у МЗ Босански 
Лужани 1, у МЗ Осојци 1, у МЗ Календеровци 
Горњи 1, у МЗ Поље 1 у МЗ Агићи 3. 

Обим штете и процјењена вриједност изра-
жени су у слиједећој табели: 

 

 ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ  КОЛИЧИНА ПОЦЈЕНА 
ШТЕТА (KM) 

 
ЈЕДИ-
НИЦА 
МЈЕРЕ 

КОЛИ-
ЧИНА 

ПОЦЈЕНА 
ШТЕТА 

(KM) 
1. Усјеви м2 84.900,00 35.670,00
2. Шуме м2 7.500,00 7.500,00 
3. Воћњаци м2 30.600,00 30.600,00
4. Пашњаци м2 179.000,00 58.250,00
5. Мостови ком 4 51.464.49
6. Путни правци ком 7 33.900,00

7. 
Оштећени 
стамбени 
објекти 

м2 548,75 60.281,60

8. 
Оштећени 
помоћни 
објекти 

м2 96 4.608,00 

9. Игралиште ком 1 5.000,00 
10. Гробље ком 1 100.000,00

11
УКУПНО 
(KM) 

  301.909,60
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8. ОБОЉЕЊА - ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ 
БОЛЕСТИ KOJE НАПАДАЈУ ЉУДЕ, БИЉКЕ, 
ЖИВОТИЊЕ И НАМИРНИЦЕ БИЉНОГ И 
АНИМАЛНОГ ПОРИЈЕКЛА: 

 
8.1 Врсте заразних обољења која настају 

код људи 
 
Заразна болест je болест изазвана живим 

узрочницима или њиховим продуктима, без обзира 
да ли се преноси на друга лица, као и уочавање 
узрочника заразне болести, без појаве симптома 
(клицоноша) узрочници заразне болести су: 
бактерије, вируси, паразити и гљивице. 

Улазна врата за узроковање болести су: 
респираторни пут, дигестивни пут, кожа, крвни пут 
и сл. 

Посебна опасност заразне болести су заразне 
болести које због масовности обољења и високог 
леталитета могу представити озбиљну директну 
опасност за јавно здравље као што je пандемискиа 
инфлуенза САРС и нове непознате болести, кара-
нтинске болести, вирусна хемоградна грозница, 
жута грозница и куга. Код ових обољења узро-
чници улазе у организам, размножавају се, неки 
луче токсине, те у ослабљеном организму иза-
зивају болест која се манифестује појавом општих 
симптома као што су: повишена температура, 
повраћање, пролив, малаксалост, слабост, те поја-
вом специфичних знакова болести зависно о којој 
се ради (осип, укоченост врата, бол у екстреми-
тетима и др.) У задњих неколико година на 
подручју општине Дервента десиле су се одређена 
заразна обољења са већим бројем обољелих лица . 

- 1989. године имамо појаву епидемије 
инфлуенозе грипа, број обољелих 107 људи, 

- 1993. године имамо епидемију варичела 
(водене оспице) број обољелих je 73 лица, 

- 1994. године епидемија" БОТУЛИСМИЛИС 
" тровање храном у домаћинству, обољела 4 лица, 

- 2000. године епидемија инфлуенозе (грип) 
број обољелих лица je 659, од тога 2 умрло. 

- 2004. године имамо тровање храном, 
обољело 6 лица, 

- 2007. године - обољелих 125 лица 
- 2008. године - обољелих 241 лица 
- 2009. године - обољелих 57 лица 
- 2010. године- обољелих 64 лица 
- 2011. године - обољелих 70 лица од тога 4 

умрло 
- 2012. године имамо епидемију заушњака 
- обољело 71 лице 
Могућа жаришта заразних болести на подру-

чју општине Дервента могу бити: школе, обда-

ништа, ресторани, разна сеоска и градска подручја 
поготово густо насељена подручја. 

У борби против заразних болести пo Закону о 
заштити становништва од заразних болести, уче-
ствује локална управа, цивилна заштита те посебно 
здравствене установе односно здравствени радн-
ици у превентиви општих и посебних мјера на 
спречавању и сузбијању заразних болести (пријаве, 
изолација, лијечење, дезинфекција, дезинсекција, 
дератизација, вакцинација, епидемиолошки надзор 
и остале мјере). 

 
8.2 . Обољења код биљака 
Врсте најчешћих биљних болести и биљних 

штеточина на подручју општине Дервента код 
ратарске производње су: 

- за пшеницу, зоб и јечам добијене биљне 
болести су рђа пшенице, 

- за кукуруз су уобичајене биљне штеточине: 
кукурузна пипа, кукурузни пламенац, кукурузна 
златица, 

- за соју je карактеристична појава болести 
пламењача. 

Поред овога већ наведенога стање пољо-
привредних биљака je угрожено од високе темп-
ературе, смањеног недостатка воде (суша) и појаве 
раних прољетних мразева. Када узмемо све ово 
што утиче на развој пољопривредног биља, здра-
вље пољопривредног биља може бити озбиљно 
угрожено ако се благовремено не предузму одго-
варајуће агро техничке мјере (као превентивне) и 
мјере сузбијања заштитним средствима као дире-
ктне мјере заштите биља. 

Посебан проблем представља недовољно 
организована контрола над коришћењем средстава 
за заштиту биља и других хемијских и биолошких 
средстава која се користе у пољопривреди (посе-
бно код индустријских произвођача). 

Сви препарати који се користе могу штетно 
дјеловати на здравље људи, a исто тако могу 
изазвати загађење вода или земљишта због не 
стручности индивидуалних произвођача приликом 
избора и употребе средстава. Због свега тога 
потребно je стална едукација пољопривредних 
произвођача a исто тако и едукација запослених у 
пољопривредним апотекама који су задужени за 
издавање средстава за заштиту биља. 

 
8.3 Обољења код животиња и намирница 

анималног поријекла 
Структура сточног фонда на подручју 

општине Дервента je слиједећи: 
- крупна стока (говеда) - око 6000 ком. 
- мали преживари (овце, козе) - 8.700 ком. 
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- свиње - 14.000 ком. 
- перади - око 400.000 ком. 
- пчеле - 7.700 кошница 
Болести које су у задњих неколико година 

биле присутне, односно које су се појавиле на 
подручју општине су бруцелоза, трихинела, бје-
снило, америчка гњилоће пчела. У 2006. години у 
селима Трстенци, Доња Лупљаница, Мишковци и 
Агићи због контакта са зараженим животињама 
уништено je (убијено) 2 назимице, 4 пса, 2 штенета 
и 5 мачака. Исте године донесена je Наредба о про-
вођењу мјера за спречавање ширења и искорје-
њивања пo којој су ловци ЈТУ "Мотајица" извр-
шили тамањење 19 лисица, 49 паса и 15 мачака. Из 
Републике Хрватске за потребе Фрањевачког 
самостана " Плехан" увезено je 54 козе, a за 18 
козаје утврђено даје обољело од заразног артр-
итиса и исте су уништене. У 2007. години у Лужа-
нима Босанским уништено je 60 кошница пчела. У 
2008. години због појаве бруцелозе уништене су 4 
овце и једна крава a касније je претрагом крви 
утврђено даје и један човјек оболио од бруцелозе У 
2009. години због појаве америчке гњилоће пче-
лињег легла уништено je на подручју Лужана 
Босанских, Трстенаца и Дервенте око 100 кошница 
са пчелама и саћем. 

У 2011. године утврђена je болест трихи-
нелоза, гдје je у 13 домаћинстава уништено 19 
свиња. 

Узорковање меса и других намирница живо-
тињског поријекла у производњи и складиштењу 
врши се редовно једном мјесечно од стране 
инспектора. Мјере редукције ризика и сузбијања 
обољења стоке и перади захтјевају да власници 
животиња обавезно врше превентивну вакцинацију 
на подручју општине постоје слиједећи ветери-
нарски капацитети: ветеринарске станице и вете-
ринарске амбуланте које адекватно могу покрити 
подручје општине и благовремено извршити пре-
вентивну заштиту животиња. Ha подручју општине 
не постоје организована и уређена карантинска 
мјеста за уклањање обољеле стоке и перади. 

 
Закључак и препоруке 
Заразне болести су значајан социо-економски 

проблем, особито у околностима акутних промјена 
у земљи социјалне транзиције и низу других 
детерминанти које доприносе њиховој појави и 
ширењу. У Републици Српској, a и на нашој 
општини, постоји могућност настанка већег броја 
обољелих од заразних болести, нараочито у усло-
вима природних и других несрећа. Припремљеност 
локалне заједнице за појаву масовног обољења je 

неадекватна, капацитети за одговор су доста ог-
раничени. 

 
Препоруке 
- Јачање и одржавање капацитета, брз јавно 

здравствени одговор, координација свих релеван-
тних здравствених установа и предузимање пре-
вентивних мјера како би се спријечило ширење 
болести. 

- Едукација здравствених радника пo питању 
кризних ситуација, 

- Радити на бољој комуникацији са медијима 
и становништвом. Неопходан je општински план 
заштите од заразних болести у коме ће се знати 
организација медицинске службе, особље, опрема, 
просторије и транспорт обољелих. 

 
9. Техничко - технолошке несреће изазване 

у друмском саобраћају 
Територијом општине Дервента пролазе маги-

стрални и регионални путни правци. Фреквенција 
саобраћаја je углавном умјерена и повољни су 
услови за вожњу на свим путним правцима. Поја-
чана je фреквенција саобраћаја изражена je на 
дијеловима магистралних путева и то: 

- Дервента - Добој 
- Дервента - Брод 
- Дервента - Србац 
- Дервента - Прњавор 
Превоз опасних материја обавља се свако-

дневно како пo дану тако и у ноћним часовима и 
увијек представља потенцијалну опасност да се 
догоди саобраћајна несрећа гдје би дошло до 
великих посљедица пo живот људи и околину 
(животну средину). 

Превоз опасних материја обухвата слиједеће 
материје: превоз и претакање гасних токсина 
(хлор, амонијак, сумпорна киселина, азотне оксиде, 
превоз амонијум - нитрата, превоз вјештачких 
ђубрива, превоз експлозивних материјала, превоз 
мазута, превоз моторних бензина, превоз пести-
цида и других средстава за заштиту биља). 

Када се сагледају узроци и извори настанка 
несрећа изазваних у саобраћају посебна угро-
женост може бити услед судара, исклизнућа са 
коловоза, отказивања сигурносне опреме, експло-
зија цистерне у транспорту и др. У случају несреће 
на путу може доћи до цурења опасних материја 
које одлазе у ријечна корита која су непосредно уз 
путне правце, затим појаве пожара, контаминације 
земљишта, експлозије аеросолног облака, експло-
зије било које врсте у рејону путне комуникације. 

Кључни правци - дионице превожења опасних 
материја: 
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1. магистрални пут М-16.1 Дервента - 
Прњавор 

2. магистрални пут М- 17.2 Дервента-Добој 
3. магистрални пут М - 14.1 Дервента - Брод 
4. магистрални пут М - 14.1 Дервента - Србац 
5. регионални пут Р - 472 Поље - Подновље 
Сви наведени путни правци - дионице пролазе 

кроз насеља и "превоз опасних материја" пред-
ставља потенцијалну опасност пo насел.а (Ми-
шковци, Агићи, Луг, град Дервента, Модран, 
Велика, Поље, Лужани Босански, Беглуци, Бијело 
Брдо, Босански Дубочац, Пјеваловац, Трстенци). 

У непосредним близинама путних праваца 
протежу се двије ријеке са мањим и већим водо-
тоцима, a "превоз опасних материја" представља 
потенцијалну опасност: 

а) ријека Укрина (која пролази дуж читаве 
општине Дервента) a на појединим дијеловима 
водотока близу магистралних путева Прњавор - 
Дервента, Дервента - Брод 

б) ријека Сава (чији je водоток непосредно уз 
магистрапни пут Босански Дубочац - Србац) у 
дужини од десет километара уз границу с Репу-
бликом Хрватском. 

Уз горе наведене магистралне и регионалне 
путеве налазе се пољопривредна земљишта, и 
"превоз опасних материја" представља потенц-
ијалну опасност за иста. 

Такође, важно je напоменути да се дио ма-
гистралног пута на дионици Прњавор - Дервента 
(дијелом улице Книнска), непосредно протеже кроз 
"индустријску зону", гдје су смјештени производни 
капацитети (фабрике обуће "Санино","Венето" и 
"Амика", Фабрика цијеви "Унис", штампарија 
"Вињета" о "Интерграф", рециклажа амбалаже "Ко-
муналац" и "превоз опасних материја" представља 
потенцијалну oпacнocт за исте. 

 
9.1 Несреће у путном саобраћају 
Уколико дође до несрећа у путном саобраћају, 

посљедице за инфраструктуру би изазвале мању 
штету, односно краћи прекид саобраћаја док би 
посљедице за животну средину биле безначајне 
(уколико у незгоду није укључено и возило које 
превози опасне материје). Несрећа би проузро-
ковала велику штету пo имовину и људе, гледано 
са аспекта шире заједнице, су знатно мањег обима. 
Саобраћајне несреће гдје учествују возила за 
превоз опасних материја су врло ријетке на нашим 
путним правцима, док саобраћајне несреће уопште 
се дешавају много чешће. За санацију саобраћајне 
несреће надлежни су припадници МУП-а PC, при-
падници професионалне ватрогасне јединице и 

служба хитне медицинске помоћи. Постојећи 
интервентни капацитети су задовољавајући. 

 
9.2. Од несрећа експлозије мина и не-

експлодираних убојних средстава 
Босна и Херцеговина je земља с највећом 

површином минске контаминираности у региону 
Југоисточне Европе. Пропјењено je да се на око 
10.000 локација налази 670.000 мина и 650.000 
неексплодираних убојних средстава од тога око 
20% je на подручју Републике Српске. 

Укупна мински сумљива површина на подр-
учју оштине Дервента je 5.369.510,16 м2. Под су-
мљивом површином највише je угрожено пољо-
привредно земљиште и шуме a један мали дио 
пројеката je сеоска инфраструктура (путеви, нис-
конапонска мрежа) 

ЛОКАЦИЈА ПОВРШИНА У М2 
Трстенци 93.609,74 
Пјеваловац 1.308.477,16 

Б.Брдо и Беглуци 546.783,72 
Г.Лупљаница,  

Модран и Дажница 
12.378,42 

Станићи 2.212.761,33 
Доња Лупљаница 472.677,07 
Босански Дубочац 436.551,21 
Горњи Божинци 286.271,51 

УКУПНО 5.369.509,90 
 
Табеларни приказ локација са исказаном 

површинама регистрованих сумњивих површина 
 
Поред минских сумњивих површина на 

подручју општине Дервента пронађено je јако пуно 
појединачних комада неексплодираних убојних 
средстава. Од 1997.године до 2013. године на 
подручју општине пронађено je 1720 комада НУС-
а и 1800 комада ситне муниције. Веома је зани-
мљиво да се појединачан НУС налазио на ко-
мплетном подручју општине a не само тамо гдје су 
била борбена дејства. To je знак да не савјесни гра-
ђани покушавају да се ријеше свих тих експло-
зивних средстава из претходног рата бацањем у 
шуме, канале и сл. и самим тим угрожавају људске 
животе, умјесто да предају надлежним органима. У 
току рата и послије ратних дејстава на подручју 
општине Дервента од мина je погинуло 21 лице и 
17 je остало инвалиди. 

Ha подручју општине Дервента, Скупштина je 
донијела Одлуку о одређивању локације за уни-
штавање НУС-а a она се налази у селу Трстенци 
засеок Бугарије. До сада није се ништа уништавало 
на тој локацији већ се пронађени НУС одвози у 
Добој и уништавање се врши на Мањачи. 
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Све површине загађене минама су обиљежене 
са црвеном траком од стране БХ МАЦ -a на више 
мјеста на улазима у подручја загађена минама 
постављени су панели са минском ситуацијом. 

 
10. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТЕНЦИЈА-

ЛНИХ РИЗИКА 
 
Природно-географске карактеристике општ-

ине Дервента и њена економска и урбана раз-
вијеност указује на могућност појава природних и 
техничких катастрофа - хазарда које би могле про-
узроковати губитак људских живота њихових 
добара и угрожавање животне средине. 

Природне и друге несреће које би могле уг-
розити подручје општине Дервента су: пожари 
отвореног простора / шумски пожари, пожари у 
јавним установама 

- пожари у индустријским објектима, 
- 
атмосферско - хидролошке опасности (по-

плаве, сњежне падавине, суша и олујни вјетрови),  
- земљотреси, 
- техничко - технолошке несреће (несреће у 

друмском саобраћају, 
Поред ових могу се као нус појаве ових поја-

вити и други облици угрожавања као што су: 
- клизишта и одрони, 
- епидемије заразних болести (заразне болести 

које нападају људе, заразне болести које нападају 
животиње, заразне болести које нападају биљке, 
заразне болести намирница биљног и анималног 
поријекла),  

- несреће у индустријским и другим 
привредним објектима,  

- несреће експлозије неексплодираних 
убојних средстава, 

 
11. АНАЛИЗА МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СП-

АСАВАЊА 
 
Идентификација и планирање мјера Редукције 

ризика  
Земљотрес 
1. Развој могућих индикатора за упозорење 
2. Регулација коришћења земље, грађевинска 

регулација 
3. Измјештање угрожених заједница 
4. Програм упознавања јавности 
Поплаве 
5. контрола поплава (насипима,бранама), 
6. регулација о коришћењу земљишта, 
7. грађевинске регулације, 
8. осматрање и системи упозорења, 

9. измјештање популације, 
10. планови за евакуацију средстава за хитне 

ситуације,установе и материјали, као што су чамци 
за поплаве, вреће за пијесак,залихе пијеска, 

11. програми упозорења јавности и обра-
зовање о опасностима. 

Клизишта 
12. регулација о коришћењу земљишта и 

грађевинске регулације, 
13. систем за осматрање гдје je то могуће, 
14. евакуација или измјештај заједнице, 
15. програм упознавања јавности и образо-

вање о опасностима,  
Пожари 
16. тачна процјена опасности, 
17. ефективни системи осматрања и узбуњи-

вања 
18. праћење превентивних мјера заштите од 

пожара, 
19. сезонске мјере ублажавања (смањење 

горива), 
20. грађевинске регулације, 
21. програм упознавања и образовања, посе-

бно да би се осигурало да појединци,породице и 
заједнице сарађују у примјени мјера превенције и 
ублажавања посљедица, a посебно спремности 
током високо ризичног времена. 

Суша 
22. коришћење земље и специјални планови 

наводњавања, 
23. одговор на сушу укључује осигурање 

хране и воде, медицинске и здравствене помоћи 
(укључујући санитарно посматрање и могућност 
епидемије), 

24. хитни смјештај, 
25. програми информисања, посебно ради по-

моћи аспектима као што су коришћење земљишта, 
Епидемије 
26. план медицински и здравствени треба да 

покрива мјере спремности и способности дјело-
вања у ситуацијама послије хитне ситуације, 

27. мориторинг медицинских и здравствених 
аспеката након хитне ситуације, 

28. попуњавање медицинских средстава и 
залиха у очекивању избијања епидемије, 

29. упознавање и образовање јавности, прије и 
послије катастрофе. 

Велике несреће 
30. добро физичко планирање (положај) поте-

нцијалних зграда или комплекса гдје може настати 
несрећа, 

31. посебне грађевинске регулације, 
32. добре безбједоносне руководне процедуре 

укључујући планове за евакуацију, 
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33. ефективна организација хитне службе 
(ватрогасне или спасилачке) које су способне да 
одмах предузму акцију, 

34. ефективни планови унутар заједнице тако 
да се може постићи координирана реакција, 

35. обука за поступање у специфичним опа-
сностима. 

 
12. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
a) идентификација врсте опасности и могућих 

посљедица 
Природне и друге несреће које би могле 

задесити подручје општине Дервента су: 
- Земљотрес 
Могуће последице су: директни и индиректни 

утицаји, рушење зграда, уништавање индустријске 
инфраструктуре и путева, ширење вируса заразних 
болести, велике штете које стварају потребе за 
хитне противмјере, посебно потрага и спашавање 
те медицинска помоћ, тешкоће приступа и кре-
тања, велики губици и штете, велики број сру-
шених објеката, један број повријеђеног становни-
штва и незнатан број погинулих. 

- Поплаве 
Могуће последице су: штете људима, ута-

пање, изолација, недостатак хране и лијекова, 
опасност од епидемије, повреде као резултат 
преврнутог материјала, проблеми везани за мртве и 
повређивање животиња, уништавање зграда и инф-
раструктуре, уништавање или оштећења мостова, 
путева, далековода и водовода, превртање возила и 
друге опреме, велика количина наноса остаје на 
мјестима којима je бујица прошла, одношење и 
рушење и поткопавање путева, пропуста, мостова 
одношење насипа и осталих објеката на обали, 
односи људе, стоку изазива рушење објеката, уни-
штавање подземних инсталација, промјена тока 
ријеке наношењем велике количине наноса, нано-
шење велике количине материјала, камена, земље, 
шљунка на плодно земљиште. 

- Шумски пожари 
Могуће последице су: велике материјалне шт-

ете у појединим шумским комплексима, смањење 
или потпуно пресушивање изворишта воде, ерозија 
земљишта, уништење туризма, уништење ловних 
терена, уништење дивљачи, нестајањем шума 
нестају многи екосистеми и ланци исхране на 
земљи, поплаве због немогућности задржавања 
вликих количина воде код обилних падавина, 
појава клизишта и одрона. 

- Клизишта 
Могуће последице су: потешкоће у приступу 

и кретању пo погођеним подручјима, потрага и 

спасавање, опасност од додатних клизишта, из-
мијештање (привремена евакуација) повреде пa чак 
и губљење живота, санирање и опоравак (могу 
бити сложени и скупи), у тешким случајевима није 
могуће или није исплативо санирање подручје за 
изградњу људских насеља. 

- Биолошка обољења - епидемије заразних 
болести које нападају људе, животиње и биљке 
и намирнице биљног и анималног порјекла 

Могуће последице код људи су: разне врсте 
болести укључујући: хепатитис, тифус, колера, ди-
фтерија, маларија, грипа, дијареја, кожне болести, 
тровање храном. Могиће последице код животиња 
су: куга и врбанац свиња, бјеснило паса, антракс, 
шуштавац и парашуштавац говеда, антипатична 
куга перади, трихихелоза свиња, ТБЦ, маститис, 
бруцелоза, кју грозница, ендо и екто паразити. 

Могуће последице пo биљке су: појава куку-
рузне пипе, кукурузни пламенац, кукурузна зла-
тица, појава сојине пламењаче, појава земљишних 
штеточина код поврћа као што су елатердае-
жичњаци, грилоталпа, код крмног биља појава 
лисна луцеркина пипа, луцеркина буба. 

- Несреће у идустрији и у другим при-
вредним објектима 

Могуће последице су: несреће које су пo 
природи неочекиване, a могу створити проблеме у 
реакцији, проблеми реакције могу бити озбиљни, 
опсежни, и тешки (спашавање из рушевина, један 
број смртно страдалих тешко и лакше повријеђени, 
идетификација жртава може бити отежана) објекти 
тешка оштећења и лакша оштећења, пожари осло-
бађање опасних гасова насталих сагорјевањем. 

- Несреће од неексплодираних убојних 
средстава 

Могуће последице су: минске несреће, стра-
дање становништва од мина (смртно), повреда 
становништва од мина са тешким последицама 
(губљење виталних органа), угрожавање заједница 
немогућност кориштења објеката инфра структуре 
и земљишта, ограничено кретање (отежан живот). 

 
13. ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗАШ-

ТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 
Привредна друштва и друга правна лица у 

оквиру редовне дјелатности којом се баве орга-
низују и спроводе мјере заштите од природних и 
других несрећа ради заштите људства, објеката, 
материјалних и других добара и имовине. 

Ha територији општине Дервента постоји зна-
чајан број привредних друштава јавних предузећа 
и правних лица чија je основна дјелатност у 
функцији заштите и спасавања и која би деловала у 
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фази настанка природне или друге несреће (што се 
види из сљедећег прегледа) 

Ред. 
број 

ВРСТА  
ДЈЕЛА-
ТНОСТИ 

НАЗИВ 
ПРЕДУЗЕЋА 

УКУПАН 
БРОЈ 
ЗАПО-
СЛЕНИХ

1. Грађевинске 
ДОО ГЕОКОП  

БС - Инжињеринг 
 

2. Комунална 
АД  

"Комуналац" 
 

3. Здравствена ЈУ Дом Здравља  

4. Ветеринарска 

АД Ветеринарска 
станица и 5 
приватних 
амбуланти 

 

5. 
Превоз  
путника 

СТП - Дервента  

6. Превоз терета 

НУР- Транс, 
Мандић- комерц, 

"Стојчић - транс"," 
Успон" 

 

7. 
Металска 
индустрија 

"Унис", "Механика - 
стил", 

 

8. 
Трговина 
снабдевање 

"Фрукта- 
Траде","Интерпром", 

"Голди", 
 

 
Телекому-
никације 

Телеком PC  
PJ Дервента 

 

 
Поред назначених привредних друштава и 

других правних лица која обављају дјелатности 
које су од значаја за заштиту и спасавање могу се 
ангажовати и друга привредна друштва и друга 
правна лица с обзиром на расположива средства и 
људство. 

Када се процијени да снаге и средства 
привредних и других правних лица нису довољне 
на спречавању настајања и отклањања посљедица 
природних и других несрећа у којима су органи-
зоване снаге цивилне заштите општине, тада би се 
тражила помоћ од Републичке управе цивилне за-
штите PC, сусједних општина, привредних друшт-
ава сусједних општина и Оружаних снага БиХ. 

Општина располаже са специјализованим 
јединицама цивилне заштите и то: 

1. Јединица цивилне заштите специјализоване 
намјене за спасавање на води и под водом 29 
припадника (20 ЦЗ + 10 пo уговору са предузећима 
од значаја за ЦЗ) 

2. Јединица цивилне заштите за заштиту од 
пожара 24 припадника (15 ЦЗ + 9 ТВЈ) 

3. Јединица цивилне заштите за асанацију 
терена 22 припадника 

4. Јединица цивилне заштите за евакуацију и 
збрињавање 12 припадника 

5. Јединица цивилне заштите прве меди-
цинске помоћи 11 припадника 

6. Јединица цивилне заштите за заштиту 
животиња 12 припадника 

У мјесним заједницама формиране су једи-
нице цивилне заштите опште намјене. У МЗ Агићи, 
Мишковци, Трстенци формиране су јединице фо-
рмације одјељења које су подршка код гашења шу-
мских пожара на комплексу шумског газдинства 
"Мотајица". 

- Планирање и осигурање материјалних и 
финансијских средстава за случај штета од 
природних несрећа 

Средства за спровођење и унапређење за-
штите и спасавања становништва од природних и 
других несрећа обезбјеђује општина у складу са 
чланом 153. став 2. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама, од којих се дио користи за 
предузимање превентивних активности a дио за 
опремање и обуку структура заштите и спасавања. 
Општина такође финансира санирање дијела штета 
насталих од елементарне непогоде и друге несреће 
у складу са материјалним могућностима У несре-
ћама ширих размјера као што су земљотрес, ката-
строфалне поплаве, пожари општина не може сама 
превазићи тешко стање без помоћи Владе PC, ње-
них институција и других извора финансирања. 

- Мјере заштите и спасавања, снаге и сре-
дства у фази провођења мјера заштите и спа-
савања 

Ове мјере се планирају и усмјеравају на 
спашавању живота и заштити имовине и суочавања 
са тренутном штетом проузрокованом на почетку 
катастрофе. Главне мјере које би се проводиле: 
спашавање, третман и њега настрадалих, еваку-
ација, смјештај, храна, комуникације, рашчишћа-
вање и приступ угроженим, снабдјевање водом и 
струјом, здрвствена и санитарна заштита, обезбје-
ђење животних намирница, јавно информисање, 
безбједност, обнова и изградња, одржавање м-
орала. 

Снаге које ће учестовати у спровођењу мјера 
заштите и спашавања су; првенствено грађевинска 
и комунална предузећа, привредни субјекти за 
снабдјевање, здравствене и ветеринарске установе, 
Црвени крст и социјалне установе, јединице 
цивилне заштите, јединице Оружаних снага БиХ, 
становници општине. 

Ангажова ће се срдства од привредних 
субјеката и других правних лица са расположивом 
механизацијом. 

- Мјере заштите и спасавања, снаге и 
средства у фази асанације, односно отклањања 
посљедица несрећа 
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Мјере заштите и спашавања у фази асанације 
обухватају: пружање прве медицинске помоћи 
повријеђеним и спасавање живота оних који су још 
неповријеђени али су угрожени затрпани у 
рушевинама, запаљеним, поплављеним објектима, 
проналажење, идентификација, сакупљање, тра-
нспорт и сахрањивање погинулог становништва; 
прикупљање, уклањање и уништавање отпадних и 
других материјала који су опасни пo живот и 
здравље људи и животиња; спровођење хиги-
јенско- епидемиолошких мјера ради спријечавања 
ширења заразних болести, епидемија, забрана 
употребе воде из оштећених и загађених водних 
објеката, обезбјеђење становништва водом. За реа-
лизацију задатака мјере асанације агажоват ће се: 
комунално предузеће "Комуналац", транспорт, 
сахрањивање погинулих, МУП у сарадњи са Ин-
ститутом за судску медицину врши иденти-
фикацију погинулих; Ветеринарска станица у сара-
дњи са Комуналцом врши проналажење сакупљање 
и закопавање угинулих животиња; предузеће 
"Комуналац "врши прикупљање, уклањање и уни-
штавање отпадних и других материја које су 
опасне пo живот и здравље људи и животиња; 
Служба за хигијену и епидемиологију Дома 
здравља врши хигијенско- епидемиолошке мјере 
ради спречавања ширења зараза, епидемија. 

- Могућност укључења невладиних орга-
низација и правних лица у систем заштите и сп-
асавања у домену њихове природе дјелатности 

У систем заштите и спасавања за потребе 
општине укључиће се невладине организације: 
Ватрогасна друштва, спортско риболовно друштво 
"Укрина", ЛУ "Мотајица", Црвени крст, "АИ-
РСОФТ - КЛУБ". 

- Начин вршења процјене штета од 
природних и других несрећа 

Проводи ће Комисија коју именује Начелник 
општине из реда стручњака одређене специја-
лности за штету на пољопривредном земљишту, 
штету на стамбеним објектима, штету на јавним 
објектима, на привредним објектима и штету на 
инфра- структури. 

- Организација и начин укључивања ја-
вности у домену приправности за природне и 
друге несреће 

Обавља се кроз обуку становништва, обуку 
радника у привредним субјектима и другим пра-
вним лицима. Обука се изводи путем МАС-медија. 
Обуком координира Одсјек цивилне заштите оп-
штине. 

Циљ обуке: упознавање становништва са 
опасностима од природних и других несрећа, 
идетификација потенцијалних опасности, успоста-

вљање контакта са локалним властима и хитним 
службама 

- Управљање снагама заштите и спасавања 
Оперативно и техничко руковођење цивилном 

заштитом и другим снагама заштите, спасавања 
проводи општински Штаб за ванредне ситуације. 
Општински штаб за ванредне ситуације je обавезан 
се придржавати начела заштите и спасавања a која 
се заснивају на сарадњи, солидарности, право-
временом и усклађеном дјеловању субјеката 
система заштите и спасавања. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-98/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
113. 
 
Ha основу члана 121. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
30. став 1. алинеја 2. Статута општине Дервента- 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број: 3/13), Скупштина општине Де-
рвента на 18. сједници одржаној 30. априла 2014. 
године, донијела je 

 
ОДЛУКУ 

о утврђивању Листе стручњака за именовање 
комисија за спровођење конкурса за пријем 
службеника у Општинску управу општине 

Дервента 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се Листа стручњака за именовање 
комисија за спровођење поступка за пријем слу-
жбеника у Општинску управу општине Дервента (у 
даљем тексту: Листа стручњака) коју чине: 

 
1. Живковић Биљана, ВСС, доктор медицине-

специјалиста радиологије, 
2. Шаин Весна, ВСС, професор њемачког 

језика и књижевности, 
3. Гојковић Сања, ВСС, дипломирани инж-

ењер пољопривреде, 
4. Пијетловић Ален, ВСС, дипломирани пр-

авник, 
5. Недић Денис, академске студије првог сте-

пена (180 бодова ЕСПБ), економиста-маркетинг, 
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6. Аџић Синиша, академске студије првог 
циклуса (240 бодова ECTS),  дипломирани ин-
жењер саобраћаја, 

7. Марић Наташа, ВСС, дипломирани еко-
номиста, 

8. Бијелић Мира, ВСС, дипломирани еко-
номист, 

9. Станић Далибор, ВСС, дипломирани пр-
авник, 

10. Радановић Миодраг, ВСС, професор 
информатике и дипл.инг текстилне технологије, 

11. Ђукић Жељко, ВСС, Мр разредне наставе, 
12. Нинковић Душан, ВСС, дипломирани ин-

жењер пољопривреде, 
13. Бјелошевић Милорад, ВСС, професор 

физичког васпитања 
14. Вујичић Војко, ВШС, инжењер текстилно 

механичке технологије, 
15. Симић Слободан, ССС, техничар дрво-

прерађивачке струке 
16. Земуновић Мирко, ССС, машински 

техничар, 
 

Члан 2. 
 

Начелник општине именоваће Комисију за 
спровођење поступка за пријем службеника на 
упражњена мјеста у Општинској управи Општине 
Дервента, и то два члана са Листе стручњака из 
члана 1. ове одлуке, a три члана из реда службе-
ника који имају одговарајуће професионално 
искуство. 

 
Члан 3. 

 
Листа стручњака из члана 1. ове одлуке 

утврђује се на вријеме трајања мандата Скупштине 
општине. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-99/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 

114. 
 
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 - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број: 3/13) и члана 6. Одлуке о 
утврђивању критеријума за избор и именовања 
органа у јавним установама чији je оснивач Ску-
пштина општине Дервента ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 5/11), Скупштина опш-
тине Дервента на 18. сједници одржаној 30. априла 
2014. године, донијела je 

 
О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора и чланова управних 
одбора у јавним установама чији je оснивач 

Скупштина општине Дервента 
 

Члан 1. 
 

Расписује се Јавни конкурс за избор и им-
еновање: 

1. директора у јавним установама: 
1.1. ЈУ "Центар за социјални рад Дервента" 

Дервента, 
1.2. ЈУ "Спортско културни центар" Дервента, 
1.3. ЈУ " Центар за културу" Дервента, 
1.4. ЈПУ "Трол" Дервента. 
2. чланова Управног одбора у јавним уста-

новама: 
2.1. три члана Управног одбора ЈУ "Спортско 

културни центар" Дервента 
2.2. три члана Управног одбора ЈЗУ Дом 

здравља Дервента. 
 

Члан 2. 
 

Општи и посебни услови и критеријуми за 
избор и именовање директора и чланова управних 
одбора јавних 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 

директора и чланова Управних одбора јавних 
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установа чији je оснивач Скупштина општине 
Дервента, чини саставни дио ове одлуке, a објавиће 
се у "Службеном гласнику Републике Српске", 
дневном листу "PRESS RS" и "Дервентском 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, извр-
шиће комисије за избор пo јавном конкурсу за 
именовања у свакој јавној установи, које je имен-
овала или ће именовати Скупштина општине Де-
рвента. 

 
Члан 5. 

 
За спровођење ове одлуке задужује се 

Стручна служба Скупштине општине. 
 

Члан 6. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-110/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
115. 
 
Ha основу члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07 и 109/12), члана 65. став 2. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
119/08 и 1/12) и члана 37. Статута општине Дер-
вента- Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), Скупштина опш-
тине Дервента на 18. сједници одржаној 30. априла 
2014. године, донијела је 

 
Р J Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу директора Јавне предшколске 
установе "Трол" Дервента 

1. Дуроњић Љубинка, разрјешава се дужности 
директора Јавне предшколске установе "Трол" 
Дервента, прије истека мандата због испуњавања 
услова за старосну пензију. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Дервента". 

 
Образложење: 

Љубинка Дуроњић je на функцију директора 
ЈПУ "Трол" Дервента именована Рјешењем Скуп-
штине општине Дервента број: 01-111-29/11 од 28. 
септембра 2011. године на период од четири 
године. 

Управни одбор Јавне предшколске установе 
"Трол" Дервента, послао je допис Скупштини оп-
штине Дервента, којим обавјештава оснивача, да je 
Љубинка Дуроњић навршила законом прописане 
услове за старосну пензију и да joj са 30.04. 2014. 
године престаје радни однос, тако да je неопходно 
именовану разријешити и дужности директора ове 
јавне предшколске установе прије истека мандата 
из истих разлога. 

Комисија за избор и именовање je на 15. 
сједници одржаној 22. априла 2014. године, разма-
трајући допис Управног одбора Јавне предшколске 
установе "Трол" Дервента, утврдила Приједлог рје-
шења као у диспозитиву и предложила Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Дервента je на 18. сје-
дници одржаној 30. априла 2014. године, донијела 
рјешење као у диспозитиву. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-111-43/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
116. 
 
Ha основу члана 4. тачка 2. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањима Ре-
публике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 41/03), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби ("Службени гласник 
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Републике Српске", број:68/07 и 109/12), члана 65. 
став 2. Закона о предшколском васпитању и обра-
зовању ("Службени 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 опш-
тине Дервента, на 18. сједници одржаној 30. априла 
2014. године, донијела je 

 
Р J Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности директора 
Јавне предшколске установе "Трол" Дервента 

 
1. Весна Шаин, професор њемачког језика и 

књижевности, именује се за вршиоца дужности ди-
ректора Јавне предшколске установе "Трол" Дер-
вента, са 01.05.2014. године пa до завршетка посту-
пка јавне конкуренције за избор и именовање 
директора. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

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

 
Образложење: 

Скупштина општине Дервента je на 18. сје-
дници одржаној 30. априла 2012. године разрије-
шила Љубинку Дуроњић дужности директора Ја-
вне предшколске установе "Трол" Дервента, прије 
истека мандата због испуњавања услова за старо-
сну пензију. Како je позиција директора остала 
упражњена, неопходно je именовати вршиоца 
дужности директора ове установе до спровођења 
поступка јавне конкуренције за избор и именовање 
директора. 

Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине je на 16. сједници одржаној 30. априла 
2014. године разматрала приједлоге кандидата за 
вршиоца дужности директора ЈПУ "Трол" и на 
основу приједлога ОО СНСД-а Дервента, утврдила 
Приједлог рјешења о именовању Весне Шаин за 
вршиоца дужности директора Јавне предшколске 
установе "Трол" Дервента и предложила Скупшт-
ини општине Дервента доношење рјешења као у 
диспозитиву. 

Скупштина општине Дервентаје на 18. сјед-
ници одржаној 30. априла 2014. године, донијела 
рјешење као у диспозитиву. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-111-44/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
117. 
 
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 утврђи-
вању 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 18. 
сједници одржаној 30. априла 2014. године, до-
нијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу Комисије за избор за спровођење 
поступка пo јавном конкурсу за именовања у 
Јавној установи "Спортско културни центар" 

Дервента 
 

1. Разрјешавају се дужности чланови Коми-
сије за избор за спровођење поступка пo јавном 
конкурсу за именовања у Јавној установи "Спо-
ртско културни центар'" Дервента, у саставу: 

1. Чечавац Зденка, предсједник 
2. Радановић Дражана, члан 
3. Новић Срђан, члан 
4. Бјелић Мира, члан и 
5. Пијетловић Дејан, члан. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Дервента". 

 
Образложење: 

Скупштина општине Дервента, у ранијем 
сазиву, je својим Рјешењем број: 01-111-26/10 од 
08.04.2010. године именовала Комисију за избор за 
спровођење поступка пo јавном конкурсу за им-
еновања у Јавној установи "Спортско културни 
центар" Дервента, која je овлашћена да спроводи 
поступке пo свим јавним конкурсима за именовања 
која распише Скупштина општине у овој установи. 

Због истека мандата на који je изабрана на-
ведена Комисија, Комисија за избор и именовање 
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Скупштине општине je на 15. сједници одржаној 
22. априла 2014. године утврдила Приједлог рје-
шења као у диспозитиву и предложила Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Дервента je на 18. сједн-
ици одржаној 30. априла 2014. године донијела 
рјешење као у диспозитиву. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-111-45/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
 
118. 
 
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 
утврђивању критеријума за избор и именовања у 
јавним установама чији je оснивач Скупштина 
општине Дервента ("Службени гласник општине 
Дервента", број: 5/11), Скупштина општине Дерв-
ента на 18. сједници одржаној 30. априла 2014. 
године, донијела je 

 
Р J Е Ш Е Њ Е 

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

"Спортско културни центар" Дервента 
 
I 
 

У Комисију за избор пo јавном конкурсу за 
именовања у Јавној установи "Спортско културни 
центар" Дервента (у даљем тексту: Комисија за 
избор) именују се: 

 
1. Чечавац Зденка, предсједник, 
2. Радановић Дражана, члан, 
3. Новић Срђан, члан, 
4. Благојевић Драгана, члан, 
5. Бјелошевић Милорад, 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 opганa у Јавној установи 
"Спортско културни центар" Дервента, које ра-
спише Скупштина општине Дервента у складу са 
Законом о мипистарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, што укључује ра-
зматрање приспјелих пријава на конкурс, утврђи-
вање листе кандидата који су ушли у ужи избор, 
обављање интервјуа са кандидатима и утврђивање 
ранг-листе кандидата пa основу стручних спо-
собности и извјештај о спроведеном поступку за 
директора са препоруком достави Скупштини 
општине Дервента нa коначно одлучивање, a 
извјештај о спроведеном поступку за чланове 
управног одбора достави Начелнику општине, који 
ће приједлог доставити Скупштипи општине пa 
коначно одлучивање. 

 
IV 

 
Ово рјешење ступа пa снагу даном доношења, 

a објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Дервента". 

 
Образложење: 

Чланом 9. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске, 
прописано je да одговорни јавни службеник 
(Скупштина општине Дервента) je одговорна за 
именовање 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 мипистарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске и који посједују 
стручно знање у одговарајућим областима. Друга 
два члана Комисије за избор именују се на основу 
истих критеријума. 

Чланом 7. став 1. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања у јавним 
установама чији je оснивач Скупштина 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 
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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. 

Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине je на 15. сједници одржаној 22. априла 
2014. године утврдила Приједлог рјешења као у 
диспозитиву и предложила Скупштини општине 
доношење истог. 

Скупштина општине Дервента на 18. сједници 
одржаној 30. априла 2014. 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: 01-111-46/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
119. 
 
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 утврђ-
ивању 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 18. 
сједници одржаној 30. априла 2014. године, до-
нијела je 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу Комисије за избор за спровођење 
поступка пo јавном конкурсу за именовања у 
Јавној установи "Центар за културу" Дервента 

 
1. Разрјешавају се дужности чланови Коми-

сије за избор за спровођење поступка пo јавном 

конкурсу за именовања у Јавној установи "Центар 
за културу'" Дервента, у саставу: 

1. Ћебеџија Оливера, предсједник 
2. Гаврић Слађана, члан 
3. Лазаревић Марија, члан 
4. Пелесић Милица, члан и 
5. Кузмановић Бранкица, члан. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

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

 
Образложење: 

Скупштина општине Дервента, у ранијем 
сазиву, je својим Рјешењем број: 01-111-27/10 од 
08.04.2014. године именовала Комисију за избор за 
спровођење поступка пo јавном конкурсу за име-
новања у Јавној установи "Центар за културу" 
Дервента, којаје овлашћена да спроводи поступке 
пo свим јавним конкурсима за именовања која 
распише Скупштина општине у овој установи. 

Због истека мандата на који je изабрана наве-
дена Комисија, Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине je на 15. сједници одржаној 
22. априла 2014. године утврдила Приједлог рје-
шења као у диспозитиву и предложила Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Дервента je на 18. сједн-
ици одржаној 30. априла 2014. године донијела 
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: 01-111-47/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
120. 
 
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 утврђи-
вању критеријума за избор и именовања у јавним 
установама чији je оснивач Скупштина општине 



Страна 28 Број 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 5. 05. 2014. год.  
 

Дервента ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 5/11), Скупштина општине Дервента на 18. 
сједници одржаној 30. априла 2014. године, до-
нијела je 

 
Р J Е Ш Е Њ Е 

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

"Центар за културу" Дервента 
 
I 
 

У Комисију sa избор пo јавном конкурсу за 
именовања у Јавној установи "Центар за културу" 
Дервента (у даљем тексту: Комисија за избор) 
именују се: 

1. Новић Новак, предсједник, 
2. Гаврић Слађана, члан, 
3. Ковачевић Сњежана, члан, 
4. Пелесић Милица, члан, 
5. Брковић Свјетлана, 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 
"Центар за културу" Дервента, које распише Ску-
пштина општине Дервента у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске, што укључује разматрање при-
спјелих пријава на конкурс, заврђивање листе 
кандидата који су ушли у ужи избор, обављање 
интервјуа са кандидатима и утврђивање ранг-листе 
кандидата на основу стручних способности и извј-
ештај о спроведеном поступку за директора са 
препоруком достави Скупштини општине Дерв-
ента на коначно одлучивање, a извјештај о спрове-
деном поступку за чланове управног одбора доста-
ви Начелнику општине, који ће приједлог достав-
ити Скупштини општине на коначно одлучивање. 

 
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 
Комисије за избор именују се на основу истих 
критеријума. 

Чланом 7. став 1. Одлуке о утврђивању крите-
ријума за избор и именовања у јавним установама 
чији je оснивач Скупштина општине Дервента, 
прописано je да Скупштина општине именује Ко-
мисију 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 чданове 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. 

Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине je на 15. сједници одржаној 22. априла 
2014. године утврдила Приједлог рјешења као у 
диспозитиву и предложила Скупштини општине 
доношење истог. 

Скупштина општине Дервента на 18. сједници 
одржаној 30. априла 2014. године, донијела je 
рјешење као у диспозитиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и 

против њега се не може уложити жапба, 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: 01-111-48/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
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121. 
 
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 јав-
ним установама чији je оснивач Скупштина опш-
тине Дервента ("Службени гласник општине Дерв-
ента", број: 5/11), Скупштина општине Дервента на 
18. сједници одржаној 30. априла 2014. године, 
донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу Комисије за избор за спровођење 
поступка пo јавном конкурсу за именовања у 
Јавној здравственој установи Дом здравља 

Дервента 
 

1. Разрјешавају се дужности чланови Коми-
сије за избор за спровођење поступка пo јавном 
конкурсу за именовања у Јавној здравственој уст-
анови Дом здравља Дервента, у саставу: 

1. Пајић Драган, предсједник 
2. Лазаревић Марија, члан 
3. Николић Недељко, члан 
4. Дамјановић Гордана, члан и 
5. Голуб Maja, члан. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, a објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Дервента". 

 
Образложење: 

 
Скупштина општине Дервента, у ранијем 

сазиву, je својим Рјешењем број: 01-111-65/09 од 
19.03.2009.године именовала Комисију за избор за 
спровођење поступка пo јавном конкурсу за име-
новања у Јавној здравственој установи Дом здр-
авља Дервента, која je овлашћена да спроводи 
поступке пo свим јавним конкурсима за именовања 
која распише Скупштина општине у овој установи. 

Због истека мандата на који je изабрана наве-
дена Комисија, Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине je на 15. сједници одржаној 
22.априла 2014. године утврдила Приједлог рје-
шења као у диспозитиву и предложила Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Дервента je на 18. сје-
дници одржаној 30. априла 2014. године донијела 
рјешење као у диспозитиву. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-111-49/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
 
122. 
 
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 утвр-
ђивању критеријума за избор и именовања у 
јавним установама чији je оснивач Скупштина 
општине Дервента ("Службени гласник општине 
Дервента", број: 5/11), Скупштина општине Дерв-
ента на 18. сједници одржаној 30. априла 2014. 
године, донијела je 

 
Р J Е Ш Е Њ Е 

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

установи Дом здравља Дервента 
 
I 
 

У Комисију за избор пo јавном конкурсу за 
именовања у Јавној здравственој установи Дом 
здравља Дервента (у даљем тексту: Комисија за 
избор) именују се: 

 
1. Пајић Драган, предсједник, 
2. Кричковић Милован, члан, 
3. Муј ачић Љиљана, члан, 
4. Поповић Maja, 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. 
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III 
 

Задатак Комисије за избор je да у складу са 
Законом спроведе поступак пo јавним конкурсима 
за именовања свих органа у Јавној здравственој 
установи Дом здравља Дервента, које распише 
Скупштина општине Дервента у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске, што укључује разматрање 
приспјелих 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 
извјештај о спроведеном поступку за директора са 
препоруком достави Скупштини општине Дерве-
нта на коначно одлучивање, a извјештај о спрове-
деном поступку за чланове управног одбора до-
стави Начелнику општине, који ће приједлог дос-
тавити Скупштини општине на коначно одлу-
чивање. 

 
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 
Комисије за избор именују се на основу истих 
критеријума. 

Чланом 7. став 1. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања у јавним 
установама чији je оснивач Скупштина 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. 

Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине je на 15. сједници одржаној 22. априла 
2014. године утврдила Приједлог рјешења као у 
диспозитиву и предложила Скупштини општине 
доношење истог. 

Скупштина општине Дервента je на 18. сјед-
ници одржаној 30. априла 2014. године, донијела 
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: 01-111-50/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
 
123. 
 
Ha основу члана 30. Закона о локалној само-

управи ("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 130. став 2. Пословника Скупштине 
општине ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 6/09 - Пречишћени текст и 3/13), Скупштина 
општине Дервента на 18. сједници одржаној 30. 
априла 2014. године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Прихвата се Нацрт Стратегије руралног 

развоја општине Дервента за период 2014. - 2020. 
године и ставља се на јавну расправу до 30. маја 
2014. године. 

 
2. За спровођење јавне расправе задужује се 

Тим за израду нацрта "Стратегије руралног развоја 
општине Дервента за период 2014 - 2020". 

 
3. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-100/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
124. 
 
Ha основу члана 76. став 4. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Ср-
пске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
37. и 71. став 4. Статута општине Дервента - 
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број: 3/13), a након разматрања Извје-
штаја о раду Скупштине општине Дервента за 
2013. годину, Скупштина општине Дервента на 18. 
сједници одржаној 30. априла 2014. године, 
донијела je 

 
ЗАКЉУЧAK 

 
1. Усваја се Извјештај о раду Скупштине 

општине Дервента за 2013. годину. 
 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-101/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
 
125. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Извјештаја о раду сталних радних тијела 
Скупштине општине Дервента за 2013. годину, Ск-
упштина општине Дервентана 18. сједници одрж-
аној 30. априла2014. године, донијела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Усваја се Извјештај о раду сталних радних 

тијела Скупштине општине Дервента за 2013. 
годину. 

 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-102/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
126. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Дерв-

ента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Информације о наплати локалних прихода 
општине Дервента за 2013. годину, Скупштина 
општине Дервента на 18. сједници одржаној 30. 
априла2014. године, донијела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-

формацију о наплати локалних прихода општине 
Дервента за 2013. годину. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-103/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 
127. 
 
Ha основу члана 48. став 1. a у вези са чланом 

46. став 5. Закона о Буџетском систему Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
број: 121/12), члана 37. Статута општине Дервента 
- Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Дервента", број: 3/13) и члана 14. Одлуке о извр-
шењу Буџета општине Дервента за 2013. годину 
("Службени гласник општине Дервента", број: 
16/12), a након разматрања Извјештаја о извршењу 
Буџета општине Дервента за 2013. годину, Ску-
пштина општине Дервента на 18. сједници одржа-
ној 30. априла 2014. године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 



Страна 32 Број 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 5. 05. 2014. год.  
 

1. Скупштина општине Дервента усваја 
Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за 
2013. годину. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-104/14 
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

______________________________________ 
 

 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

 
Еконо-
мски 
код 

Опис 
План буџета 
за 2013. год. 

Извршење 
буџета за 2013. 

годину 
1 2 3 4 
 A. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 11.440.963,00 10.989.884,62

710000 Порески приходи 8.864.500,00 8.404.815,71
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 19,23
712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00

713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталне 
дјелатности 

1.250.000,00 1.231.177,66

714000 Порези на имовину 552.500,00 494.089,25
715000 Порези на промет производа и услуга 7.000,00 6.717,04
716000 Царине и извозне дажбине 0,00 0,00
717000 Индиректни порези дозначени од УИО 7.050.000,00 6.667.786,54
719000 Остали порески приходи 5.000,00 5.025,99
720000 Непорески приходи 1.772.285,00 1.875.422,86

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 

222.000,00 196.068,56

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 1.491.785,00 1.584.928,30
723000 Новчане таксе 1.500,00 2.650,00
729000 Остали непорески приходи 57.000,00 91.776,00
730000 Грантови 215.181,00 155.511,86
731000 Грантови 215.181,00 155.511,86
780000 Трансфери између буџетских јединица 588.997,00 554.134,19

781000 
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа 
власти 

588.997,00 554.134,19

782000 Трансфери између буџетских јединица истих нивоа власти 0,00 0,00
 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 10.052.673,00 9.651.937,62

410000 Текући расходи 10.040.638,00 9.649.362,15
411000 Расходи за лична примања 3.734.510,00 3.523.474,76
412000 Расходи пo основу коришћења роба и услуга 1.983.109,00 1.886.411,32
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 212.459,00 211.940,78
414000 Субвенције 305.000,00 304.474,55
415000 Грантови 1.549.900,00 1.533.054,59

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 

2.255.660,00 2.190.006,15

417000 
институције 
обавезног социјалног осигурања 

0,00 0,00

480000 Трансфери између буџетских јединица 2.576,00 2.575,47

481000 
Трансфери између буџетскихјединица различитих нивоа 
власти 

2.576,00 2.575,47

482000 Трансфери између буџетских јединица истих нивоа власти 0,00 0,00
*** Буџетска резерва 9.459,00 1 0,00

 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А- Б) 1.388.290,00 1 1.337.947,00

 
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (MI) 

-2.101.989,00 -1.302.741,48
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1 2 3 4 
810000 I Примици за нефинансијску имовину 110.000,00 109.485,42
811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 0,00
812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 110.000,00 109.485,42

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене  
продаји и обустављених пословања 

0,00 0,00

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвенатара, амбалаже и сл. 

0,00 0,00

817000 Примици пo основу пореза на додану вриједност 0,00 0,00
510000 II Издаци за нефинансијску имовину 2.211.989,00 1.412.226,90
511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.209.315,00 1.409.786,77
512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00 0,00
514000 Издаци за сталну имовину намијењену продаји 0,00 0,00
515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

2.674,00 2.440,13

517000 Издаци пo основу пореза на додату вриједност 0,00 0,00
 Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -713.699,00 35.205,52
 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 713.699,00 179.808,17

 
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(I-II) 

1.000,00 956,76

910000 I Примици од финансијске имовине 1.000,00 956,76
911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 956,76
610000 II Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00
611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -355.684,00 -347.548,47
920000 I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 0,00 0,00
921000 I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 0,00 0,00
620000 II Издаци за отплату дугова 355.684,00 347.548,47
621000 Издаци за отплату дугова 355.684,00 347.548,47
920000 З. Примици од рефундације отплаћених зајмова 0,00 0,00
921000 Примици од рефундације отплаћених зајмова 0,00 0,00

**** 
И.РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА 

1.068.383,00 526.399,88

   
 J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0,00 215.013,69
 

Број: 01-022-104/14 Предсједник СО-е 
Датум: 30. априла 2014. године Јозо Баришић, с.р. 

____________________________________________________________________________________ 
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ  
- БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 
Еконо-
мски 
код 

Опис 
План буџета 
за 2013. год. 

Извршење 
буџета за 

2013.годину 
1 2 3 4 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 11.440.963,00 10.989.884,62
710000 Порески приходи 8.864.500,00 8.404.815,71
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 19,23
711100 Порези на доходак 0,00 19,23
711200 Порези на добит правних лица 0,00 0,00
711300 Порези на приходе од капиталних добитака 0,00 0,00
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1 2 3 4 
712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00
712100 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00

713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталне 
дјелатности 

1.250.000,00 1.231.177,66

713100 
Порези на лична примања и приходе од самосталне 
дјелатности 

1.250.000,00 1.231.177,66

714000 Порези на имовину 552.500,00 494.089,25
714100 Порези на имовину 552.500,00 494.089,25
714200 Порези на насљеђе и поклоне 0,00 0,00
714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 0,00 0,00
714900 Остали порези на имовину 0,00 0,00
715000 Порези на промет производа и услуга 7.000,00 6.717,04
715100 Порези на промет производа и услуга 7.000,00 6.717,04
716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00
716100 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00
717000 Индиректни порези дизначени од УИО 7.050.000,00 6.667.786,54
717100 Индиректни порези дизначени од УИО 7.050.000,00 6.667.786,54
719000 Остали порески приходи 5.000,00 5.025,99
719100 Остали порески приходи 5.000,00 5.025,99
720000 Непорески приходи 1.772.285,00 1.875.422,86

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 

222.000,00 196.068,56

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 0,00 0,00
721200 Приходи од закупа и ренте 201.000,00 176.161,17
721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 21.000,00 19.907,39
721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата 0,00 0,00
721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове 0,00 0,00
721600 Приходи пo основу ефективних позитивних курсних разлика 0,00 0,00
721900 Остали приходи од имовине 0,00 0,00
722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 1.491.785,00 1.584.928,30
722100 Административне накнаде и таксе 193.200,00 210.793,67
72220 Судске накнаде и таксе 0,00 0,00

722300 Комуналне накнаде и таксе 227.000,00 260.504,84
722400 Накнаде пo разним основама 690.305,00 743.697,44
722500 Приходи од пружања јавних услуга 381.280,00 369.932,35
723000 Новчане казне 1.500,00 2.650,00
723100 Новчане казне 1.500,00 2.650,00
729000 Остали непорески приходи 57.000,00 91.776,00
729100 Остали непорески приходи 57.000,00 91.776,00
730000 Грантови 215.181,00 155.511,86
731000 Грантови 215.181,00 155.511,86
731100 Грантови из иностранства 22.490,00 22.490,00
731200 Грантови из земље 192.691,00 133.021,86
780000 Трансфери између буџетских јединицa 588.997,00 554.134,19

781000 
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа 
власти 

588.997,00 554.134,19

781100 Трансфери заједничким институцијама 0,00 0,00
781200 Трансфери ентитету 0,00 0,00
781300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 588.997,00 554.134,19
781400 Трансфери мјесним заједницама 0,00 0,00
781500 Трансфери фондовима 0,00 0,00
781900 Трансфери осталим нивоима власти 0,00 0,00
782000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00 0,00
782100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00 0,00
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 110.000,00 109.485,42
810000 Примици за нефинансијску имовину 110.000,00 109.485,42
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811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 0,00
811100 Примици за зграде и објекте 0,00 0,00
811200 Примици за постројења и опрему 0,00 0,00
811300 Примици за биолошку имовину 0,00 0,00
811400 Примици за инвестициону имовину 0,00 0,00
811900 Примици за осталу произведену имовину 0,00 0,00
812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00
812100 Примици за драгоцјености 0,00 0,00
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 110.000,00 109.485,42
813100 Примици за земљиште 110.000,00 109.485,42
813200 Примици за подземна и површинска налазишта 0,00 0,00
813300 Примици за остала природна добра 0,00 0,00
813900 Примици за осталу непроизведену имовину 0,00 0,00

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји 
и обустављених пословања 

0,00 0,00

814100 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања 

0,00 0,00

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00
815100 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

0,00 0,00

816100 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

0,00 0,00

817000 Примици пo основу пореза на додату вриједност 0,00 0,00
817100 Примици пo основу пореза на додату вриједност 0,00 0,00

 
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

11.550.963,00 11.099.370,04

 
Број: 01-022-104/14 Предсједник СО-е 
Датум: 30. априла 2014. године Јозо Баришић, с.р. 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ 
 - БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 
Еконо-
мски 
код 

Опис 
План буџета 
за 2013. год. 

Извршење 
буџета за 

2013.годину 
1 2 3 4 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 10.052.673,00 9.651.937,62
410000 Текући расходи 10.040.638,00 9.649.362,15
411000 Расходи за лична примања 3.734.510,00 3.523.474,76
411100 Расходи за бруто плате 3.031.356,00 2.944.065,36

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених 

703.154,00 579.409,40

412000 Расходи пo основу коришћења робе и услуга 1.983.109,00 1.886.411,32
412100 Расходи пo основу закупа 1.225,00 1.223,32

412200 
Расходи пo основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

266.618,00 262.361,76

412300 Расходи за режијски материјал 61.130,00 56.273,84
412400 Расходи за материјал за посебне потребе 62.441,00 55.389,96
412500 Расходи за текуће одржавање 191.664,00 181.407,67
412600 Расходи пo основу путовања и смјештаја 20.315,00 17.761,93
412700 Расходи за стручне услуге 220.657,00 203.736,97
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1 2 3 4 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средине 

515.696,00 482.852,46

412900 Остали расходи пo основу коришћења робе и услуга 643.363,00 625.403,41
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 212.459,00 211.940,78
413100 Расходи пo основу камата на хартије од вриједности 0,00 0,00
413200 Расходи финансирања пo основу финансијских деривата 0,00 0,00
413300 Расходи пo основу камата на примљене зајмове у земљи 212.459,00 211.940,78

413400 
Расходи пo основу камата пa примљене зајмове из 
иностранства 

0,00 0,00

413500 
Расходи пo основу камата пa одобрене, a нереализоване 
зајмове 

0,00 0,00

413600 Расходи пo основу камата пa преузете зајмове 0,00 0,00
413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00 0,00
413800 Расходи пo основу ефективних негативних курсних разлика 0,00 0,00
413900 Расходи пo основу затезних камата 0,00 0,00
414000 Субвенције 305.000,00 304.474,55
414100 Субвенције 305.000,00 304.474,55
415000 Грантови 1.549.900,00 1.533.054,59
415100 Грантови у иностранство 0,00 1 0,00
415200 Грантови у земљи 1.549.900,00 1 1.533.054,59

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике 

2.255.660,00  2.190.006,15

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Републике,општина и градова 

2.135.710,00 2.070.711,27

416200 
Дознаке другим институцијама обавезног социјалног 
осигурања које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова 

119.950,00 119.294,88

416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 

0,00 0,00

416900 
Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова 

0,00 0,00

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања 

0,00 0,00

417100 Дознаке пo основу пензијског осигурања 0,00 0,00
417200 Дознаке пo основу здравственог осигурања 0,00 0,00
417300 Дознаке пo основу осигурања од незапослености 0,00 0,00
417400 Дознаке пo основу дјечије заштите 0,00 0,00

417900 
Дознаке пo основу осталих врста обавезне социјалне 
заштите 

0,00 0,00

480000 Трансфери између буџетских јединица 2.576,00 2.575,47

481000 
Трансфери између буџетских јединица различитих ниво 
авласти 

2.576,00 2.575,47

481100 Трансфери заједничким инститзтдијама 0,00 0,00
481200 Трансфери ентитету 2.576,00 2.575,47
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00 0,00
481400 Трансфери мјесним заједницама 0,00 0,00
481500 Трансфери фондовима 0,00 0,00
481900 Трансфери осталим нивоима власти 0,00 0,00
482000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00 0,00
482100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 0,00 0,00

 Буџетска резерва 9.459,00 0,00
**** Буџетска резерва 9.459,00 0,00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.211.989,00 1.412.226,90
510000 Издаци за нефинансијску имовину 2.211.989,00 1.412.226,90
511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.209.315,00 1.409.786,77
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.169.564,00 1.065.549,12
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511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 

145.480,00 145.472,54

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 763.494,00 88.676,63
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 2.800,00 2.507,76
511500 Издаци за биолошку имовину 29.970,00 29.969,55
511600 Издаци за инвестициону имовину 0,00 0,00
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 98.007,00 77.611,17
512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00
512100 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00 0,00
513100 Издаци за прибављање земљишта 0,00 0,00
513200 Издаци пo основу улагања у побољшање земљишта 0,00 0,00

513300 
Издаци за прибављање подземних и површинских 
налазишта 

0,00 0,00

513400 
Издаци пo основу улагања у побољшање подземних и 
површинских налазишта 

0,00 0,00

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00 0,00

513600 
Издаци пo основу улагања у побољшање осталих природних 
добара 

0,00 0,00

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0,00 0,00
514000 Издаци за сталну имовину намијењену продаји 0,00 0,00
514100 Издаци за сталну имовину намијењену продаји 0,00 0,00
515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00
515100 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

2.674,00 2.440,13

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

2.674,00 2.440,13

517000 Издаци пo основу пореза на додату вриједност 0,00 0,00
517100 Издаци пo основу пореза на додату вриједност 0,00 0,00

 
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

12.264.662,00 11.064.164,52

 
Број: 01-022-104/14 Предсједник СО-е 
Датум: 30. априла 2014. године Јозо Баришић, с.р. 
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Економ

-ски 
код 

Опис 
План буџета за 

2013.год. 

Извршење 
буџета за 
2013. год. 

1 2 3 4 
 ФИНАНСИРАЊЕ 713.699,00 179.808,17
 НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000,00 956,76

910000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 956,76
911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 956,76
911100 Примици од хартија од вриједности у земљи 0,00 0,00
911200 Примици за акције и учешћа у капиталу 0,00 0,00
911300 Примици од финансијских деривата 0,00 0,00
911400 Примици од наплате датих зајмова 1.000,00 956,76
610000 Издаци за финaнсијску имовину 0,00 0,00
611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00
611100 Издаци за хартије од вриједности 0,00 0,00
611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 0,00 0,00
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1 2 3 4 
611300 Издаци за финансијске деривате 0,00 0,00
611400 Издаци за дате зајмове 0,00 0,00

 НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -355.684,00 -347.548,47
920000 Примици од задуживања 0,00 0,00
921000 Примици од задуживања 0,00 0,00
921000 Примици од краткорочног задуживања 0,00 0,00
921000 Примици од дугорочног задуживања 0,00 0,00
620000 Издаци за отплату дугова 355.684,00 347.548,47
621000 Издаци за отплату дугова 355.684,00 347.548,47
621100 Издаци за исплату главнице пo хартијама од вриједности 0,00 0,00
621200 Издаци за отплату дуга пo финансијским дериватима 0,00 0,00
621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 316.803,00 316.802,93

621400 
Издаци за отплату главницезајмова примљених из 
иностранства 

0,00 0,00

621500 Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 0,00 0,00
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 0,00 0,00
621900 Издаци за отплату осталих дугова 38.881,00 30.745,54
920000 Примици од задуживања 0,00 0,00
921000 Примици од рефундације отплаћених зајмова 0,00 0,00
921300 Примици од рефундације отплаћених зајмова 0,00 0,00
**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1.068.383,00 526.399,88
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2013.ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

Функци-
онални код 

Опис 
Оперативни 
буџет за 2013. 

годину 

Извршење 
буцета за 

2013.годину 
1 2 3 4 

01 Опште јавне услуге 3.722.444,00 3.507.731,62
02 Одбрана 3.746,00 2.646,82
03 Јавни ред и сигурност 1.042.459,00 348.598,50
04 Економски послови 384.000,00 383.474,55
05 Заштита животне средине 39.407,00 36.000,00
06 Стамбени и заједнички послови 2.412.726,00 2.237.561,71
07 Здравство 83.000,00 80.830,00
08 Рекреација, култура и религија 974.322,00 969.007,58
09 Образовање 1.110.682,00 1.081.586,36
10 Социјална заштита 2.482.417,00 2.416.727,38
11 Остало* 365.143,00 347.548,47

 УКУПНО 12.620.346,00 11.411.712,99
 

* Издаци за финансијску имовину и отплату дугова, гшанирана средства буџетске резерве 
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 БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Р. 
бр. 

Број 
конта 

ПОЗИЦИЈА 
Извршење  
прихода за 

2012. годину

Основни 
Буџет за 

2013. 
годину 

Први 
Ребаланс 
Буџета за 

2013. годину 

Други 
Ребаланс 
Буџета за 

2013. годину 

Извршење 
прихода за 

2013. годину 

Инде-
кс 8/7

Стру-
к.ин-
декс 
кол.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
I ПРИХОДИ И 
ДОБИЦИ 
(2+26+43+44+48+50) 

15.725.124,84 12.185.177,00 12.185.177,00 11.551.963,00 11.100.326,80 96,1 91,2

2. 710000 
A. Порески приходи 
(3+7+9+11+17 
+21+23+24) 

9.039.392,17 9.078.000,00 9.077.000,00 8.864.500,00 8.404.815,71 94,8 69,1

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

60,68 0,00 0,00 0,00 19,23 0,0

4. 711100 Порези на доходак 60,68 0,00 0,00 0,00 19,23 0,0

5. 711200 
Порези на добит 
правних лица 

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

6. 711300 
Порези на приходе 
капиталних добитака 

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

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

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

8. 712100 
Доприноси за 
социјапно осигурање 

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

9. 713000 

Порези на лична 
примања и приходе од 
самосталне 
дјелатности (10) 

1.253.201,68 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.231.177,66 98,5 10,1

10. 713100 

Порези на лична 
примања и приходе од 
самосталне 
дјелатности 

1.253.201,68 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.231.177,66 98,5 10,1

11. 714000 
Порези на имовину 
(12 do 16) 

364.602,67 655.000,00 655.000,00 552.500,00 494.089,25 89,4 4,1

12. 714111 Порез на имовину 0,00 0,00 0,00 40.000,00 38.125,82 95,3 0,3

13. 714100 
Порези на 
непокретности 

339.804,89 655.000,00 655.000,00 512.500,00 455.963,43 89,0 3,7

14. 714200 
Порези на насљеђе и 
поклон 

236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

15. 714300 
Порези на 
финансијске и 
капиталне трансакције 

24.561,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

16. 714900 
Остали порези на 
имовину 

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

17. 715000 
Порез на промет (18 
до 20) 

1.787,45 3.000,00 3.000,00 7.000,00 6.717,04 96,0 0,1

18. 715100 

Порези на промет 
производа (пo 
прописима до 
31.12.2005.) 

1.001,29 2.000,00 2.000,00 7.000,00 6.675,76 95,4 0,1

19. 715200 
Порези на промет 
услуга 

786,16 1.000,00 1.000,00 0,00 41,28 0,0

20. 715300 Акцизе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

21. 716000 
Царине и увозне 
дажбине (22) 

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

22. 716100 
Царине и увозне 
дажбине 

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

23. 717100 
Индиректни порези 
дозначени од УИО 

7.417.725,48 7.150.000,00 7.150.000,00 7.050.000,00 6.667.786,54 94,6 54,8

24. 719000 
Остали порески 
приходи (25) 

2.014,21 20.000,00 19.000,00 5.000,00 5.025,99 100,5 0,0

25. 719100 
Остали порески 
приходи 

2.014,21 20.000,00 19.000,00 5.000,00 5.025,99 100,5 0,0

26. 720000 
Б. Непорески 
приходи 
(27+33+39+41) 

1.683.290,72 1.922.000,00 1.922.000,00 1.772.285,00 1.875.422,86 105,8 15,4
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27. 721000 

Приходи од фина-
нсијске и нефинан-
сијске имовине и 
позитивних курсних 
оазлика (28 до 32) 

184.317,43 236.000,00 236.000,00 222.000,00 196.068,56 88,3 1,6

28. 721100 

Приходи од 
дивиденди, учешћа у 
капиталу и сличних 
права 

0,00    0,0

29. 721200 
Приход од закупа и 
ренте 

166.196,491 211.000,00 211.000,00 201.000,00 176.161,17 87,6 1,4

30. 721300 
Приходи од камата на 
готовину и готовинске 
еквиваленте 

18.120,94 25.000,00 25.000,00 21.000,00 19.907,39 94,8 0,2

31. 721400 
Приходи од ХОВ и 
финансијских 
деривата 

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

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

0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

33. 722000 
Накнаде, таксе и при-
ходи од пружања јав-
них услуга (34 до 38) 

1.419.910,01 1.606,000,00 1.606.000,00 1.491.785,00 1,584,928,30 106,2 13,0

34. 722100 
Административне 
накнаде и таксе 

228.303,83 228,000,00 228.000,00 193.200,00 210,793,67 109,1 1,7

35. 722200 Судске таксе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
36. 722300 Комуналне таксе 271.727,35 350,000,00 350.000,00 227.000,00 260,504,84 114,8 2,1

37. 722400 
Накнаде пo разним 
основама 

519.394,02 685.000,00 685.000,00 690.305,00 743,697,44 107,7 6,1

38. 722500 
Приходи од пружања 
јавних услуга 

400.484,81 343.000,00 343.000,00 381.280,00 369,932,35 97,0 3,0

39. 723000 Новчане казне (40) 3.750,00 10.000,00 10,000,00 1.500,00 2,650,00 176,7 0,0
40. 723100 Новчане казне 3.750,00 10.000,00 10,000,00 1.500,00 2,650,00 176,7 0,0

41. 729000 
Остали непорески 
приходи (42) 

75.313,28 70.000,00 70.000,00 57.000,00 91,776,00 161,0 0,8

42. 729100 
Остали непорески 
приходи 

75.313,28 70.000,00 70.000,00  57.000,00 91,776,00 161,0 0,8

43. 813100 
В. Примици за 
земљиште 

375.218,02 500.000,00 500.000,00 110.000,00 109.485,42 99,5 0,9

44.  Г. Грантови (45+48) 340.396,28 0,00 0,00 215.181,00 155.511,86 72,3 1,3
45. 731000 Грантови (46+47) 340.396,28 0,00 0,00 215.181,00 155,511,86 72,3 1,3

46. 731100 
Грантови из 
иностранства 

0,00 0,00 0,00 22,490,00 22,490,00 100,0 0,2

47. 731200 Грантови из земље 340.396,28 0,00 0,00 192,691,00 133,021,86 69,0 1,1

48. 780000 

Ђ. Приходи из  
буџета нижих 
потрошачких 
јединица (49) 

286.827,65 685.177,00 685.177,00 588.997,00 554.134,19 94,1 4,6

49. 781300 
Трансфери 
јединицама локалне 
самоуправе 

286.827,65 685.177,00 685.177,00 588,997,00 554.134,19 94,1 4,6

50.  

Е. Примици од 
финансијске 
имовине и 
задуживања (51-52) 

4.000.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 956,76 95,7 0,0

51. 911400 

Примици од наплате 
датих зајмова (пo 
записницима Пореске 
управе) 

0,00 0,00 1.000,00 1,000,00 956,76 95,7 0,0

52. 921200 
Приливи од домаћег 
задуживања 

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

53.  

Нераспоређена сред-
ства из ранијег пери-
ода-средства за фин-
ансирање посебних 
мјера заштите од 
пожара 

0,00 446.528,00 446.528,00 446,528,00 446,528,00 100,0 3,7
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54.  
Нераспоређена 
средства из ранијег 
периода-суфицит 

0,00 0,00 621.855,00 621,855,00 621,855,00 100,0 5,1

  
БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 

15.725.124,84 12.631.705,00 13.253.560,00 12.620.346,00 12.168.709,80 96,4 100,0

 
Број: 01-022-104/14 Предсједник СО-е 
Датум: 30. априла 2014. године Јозо Баришић, с.р. 

____________________________________________________________________________________ 
 

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

Ред
. 

Бр. 

Број 
конта 

ОПИС РАСХОДА 
Извршење 
буџета у 

2012.години 

Буџет за 
2013.год. 

Први 
Ребаланс 
Буџета за 
2013. год. 

Други 
Ребаланс 
Буџета за 
2013.год. 

Други 
Ребаланс 
Буџета за 
2013.год. 

-са реалока-
цијама 

Извр-
шење 
буџе-
та у 

2013. 
годи-
ни 

Инде-
кс 9/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ОПШТИНСКА УПРАВА 

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   БРОЈ: 00270110 

1 412200 

Расходи Општинске 
изборне комисије-
(транспорт изборног 
материјала) 

2.337,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 412300 
Расходи Општинске из-
борне комисије (канце-
ларијски материјал) 

524,71 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

3 412700 

Расходи за стручне 
услуге (штампање, 
огласи, озвучење, 
честитке, плакете...) 

6.441,83 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 4.216,41 84,3

4 412700 

Расходи Општинске 
изборне комисије-
(трошкови информи-
сања, трошкови обуке 
бирачких одбора) 

1.726,90 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

5 412900 

Расходи за одржавање 
сједница, рекламни 
материјал, едукацију 
одборника) 

19.126,24 8.700,00 8.700,00 7.700,00 7.700,00 7.332,35 95,2

6 412900 

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

272.466,25 335.215,00 335.215,00 324.215,00! 324.215,00 320.778,11 98,9

7 412900 
Расходи пo основу 
репрезентације 

7.894,97 8.000,00 8.000,00 8.000,001 8.000,00 7.429,64 92,9

8 412900 
Остали непоменути 
расходи 

417,63 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

9 412900 

Расходи Општинске 
изборне комисије (бруто 
накнаде за рад чланова 
комисије и одбора, уто-
вар и истовар матери-
јала, репрезентација, 
ангажовање помоћног 
особља, уговорене 
услуге) 

96.120,97 14.930,00, 14.930,00 15.430,00 15.430,00| 14.925,58 96,7

10 415200 
Текући грантови 
непрофитним 
субјектима у земљи 

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

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

407.056,99 390.345,00 390.345,00 360.345,00 360.345,00 354.682,09 98,4
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ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   БРОЈ: 00270120 

1  Буџетска резерва 0,00 112.178,00 103.135,95 36.588,00 9.459,00 0,00 0,0

2 412700 

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

26.858,16 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23,033,37 99,3

3 412800 

Расходи за услуге 
одржавања јавних 
површина и заштите 
животне средине 

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

4 412900 
Расходи пo судским 
рјешењима 

59.830,37 70.000,00 70.000,00 30.000,00 29.429,00 28.972,04 98,4

5 412900 

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

62.431,35 35.000,00 35.200,00 39.200,00 48.062,00 48.059,99 100,0

6 412900 
Расходи пo основу 
репрезентације 

36.176,43 25.000,00 25.000,00 30.000,00 29.232,00 28.372,61 97,1

7 415200 Спонзорство 23.677,89 15.000,00 15.000,00 15,000,00 15.000,00 12.560,00 83,7

8 416100 

Текуће и капиталне 
дознаке грађанима које 
се исплаћују из буџета 
општине 

58.880,00 50.000,00 50.000,00 58.400,00 58.400,00 55.035,66 94,2

9 481200 
Трансфери ентитетима 
(попис становништва) 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.576,00 2.575,47 100,0

  
Укупно текући расходи 
(1-9) 

276.061,75 339.378,00 330.535,95 232.388,00 215.358,00 198.609,14 92,2

10 412500 
Расходи за остало 
текуће одржавање 

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

11 413300 
Расходи пo основу кам-
ата на примљене зајмове 

40.656,76 242.400,00 242.400,00 212.459,00 212.459,00 211.940,78 99,8

12 415200 
Текући и капитални 
грантови субјектима у 
земљи 

140.327,87 0,00 172.360,60 185.278,00 200.413,00 195.162,13 97,4

13 416100 
Капиталне дознаке 
грађанима које се испл-
аћују из буџета општине 

54.485,43 0,00 53.000,00 38.533,00 38.533,00 31.445,62 81,6

14 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање стамбених 
објеката и јединица 

106.517,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 511100 

Издаци за изградњу и 
прибављање вањског 
освјетљења, тротоара и 
ограда 

345.662,40 0,00 17.640,98 17.734,00 17.734,00 16.842,08 95,0

16 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање путева и 
ауто-путева 

2.672.230,79 1.200.000,00 726.000,00 803.902,00 790.102,00 689.973,57 87,3

17 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање плиновода, 
водовода и канализаци|а 

337.312,53 0,00 289.244,00 247.217,00 247.217,00 244.629,83 99,0

18 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање осталих 
објеката 

553.866,35 0,00 151.000,00 103.511,00 103.511,00 103.509,64 100,0

19 511200 

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

195.539,71 0,00 15.351,00 26.348,00 26.673,00 26.671,69 100,0

20 511200 

Издаци за  
инвестиционо 
одржавање, реконстру-
кцију и адаптацију 
плиновода, водовода, 
канализација 

16.083,16 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00



Датум: 5. 05. 2014. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 6 Страна 43  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 511200 

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

602.848,721 0,00 110.000,00 74.664,00 88.464,00 88.463,11 100,0

22 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструк-
цију и адаптацију 
осталих објеката 

6.177,60 0,00 14.000,00i 13.983,00 13.983,00 13.982,09 100,0

23 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

20.004,08 0,00 50.000,00 46.894,00 46.894,00 46.893,60] 100,0

24 511500! 
Издаци за вишегодишње 
засаде 

0,00 0,00 25.000,00 29.970,00 29.970,00 29.969,55 100,0

25 511700 

Издаци за 
нематеријалну 
произведену имовину 
(пројеетовање, 
иадзор,...) 

192.561,85 0,00 45.000,00 67.490,00 67.490,00 64.694,37 95,9

26 621300 
Издаци за отплату глав-
нице примљених зајмова 

418.629,41 315.700,00 315.700,00 316.803,00 316.803,00 316.802,93 100,0

27 621900 

Издаци за отплату 
осталих дугова (пo 
записницима Пореске 
управе и Мин. 
Финансија) 

0,00 0,00 28.317,19 28.317,00 28.317,00 20.184,58 71,3

28  
Финансирање 
капитапних пројеката 
(10-27) 

5.702.904.10 1.758.100,00 2.295.013,77 2.213.103,00 2.228.563,00 2.101.165,57 94,3

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

5.978.965.85 2.097.478,00 2.625.549,72 2.445.491,00 2.443.921,00 2.299.774,71 94,1

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ   БРОЈ: 00270130 
1 412200 Расходи за гријање 33.829,64 35.000,00 35.000,00 21,450,00 21.450,00 21.024,95 98,0

2 412200 
Расходи пo основу 
утрошка електричне 
енергије 

19.548,16 18.000,00 18.000,00 17.500,00 17.500,00 17.457,09 99,8

3 412200 Расходи за телефоне 30.860,09 29.000,00 29.000,00 32.000,00 31.783,00 31.115,70 97,9

4 412200 
Расходи за поштанске 
услуге 

30.278,40 27.000,00 27.000,00 17.900,00 18.117,00 18.117,00 100,0

5 412200 
Расходи за комуналне 
услуге 

2.031,89 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.351,93 94,1

6 412300 
Расходи за 
канцеларијски и 
компјутерски материјал 

23.411,58 22.000,00 22.000,00 16.500,00 16.500,00 16.021,34 97,1

7 412300 
Расходи за материјал за 
одржавање чистоће 

9.525,65 9.000,00 9.000,00 9.500,00 9.500,00 9.485,53 99,8

8 412300 
Расходи за стручну 
литературу, часописе и 
дневну штампу 

8.435,31 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.171,95 90,8

9 412400 
Расходи за материјал за 
посебне намјене 

7.163,08 19.000,00 19.000,00 7.000,00 7.000,00 4.797,01 68,5

10 412400 
Расходи за потребе 
цивилне заштите 

2.499,05 10.000,00 9.850,00 7.850,00 1.596,00 499,98 31,3

11 412500 
Расходи за текуће 
одржавање зграда и 
опреме 

20.740,36 19.000,00 19.000,00 13.000,00 13.000,00 12.610,88 97,0

12 412500 
Расходи за остало теку-
ће одржавање- возила 

10.623,44 13.000,00 13.000,00 10.200,00 10.200,00 9.540,51 93,5

13 412600 
Расходи пo основу 
утрошка горива 

20.556,33 20.000,00 20.000,00 14.000,00 14.000,00 13.027,19 93,1

14 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

684,80 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.029,50 68,6

15 412700 
Расходи за остале 
стручне услуге-
регистрација возила 

2.897,72 5.000,00 5.000,00 2.900,00 2,900,00 2.857,22 98,5

16 412700 
Расходи за остале 
стручне услуге 

0,00 1.000,00 1.000,00 6.600,00 6.600,00 5.157,39 78,1
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17 412900 

Расходи за бруто 
накнаде за рад ван 
радног односа-цивилна 
заштита 

2.069,65 2.000,00 2.150,00 2,150,00 2.150,00 2.146,84 99,9

18 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

18.997,57 40.000,00 40.000,00 10.000,00 16.080,00 15.971,51 99,3

19 516100 

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

1.908,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.174,00 1.966,28 90,4

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

246.060,72 286.000.00 286.000,00 203.550,00 203.550,00 193.349,80 95,0

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ   БРОЈ: 00270140 
1 411100 Расходи за бруто плате  2.075.246,15 2.115.498.001 2.115.498,00 2.114.143,00 2.114.143,00 2.033.850,67 96,2

2 411200 

Расходи за бруто 
накнаде трошкова и 
осталих личних 
примања запослених 

399.416,78 432.000,00 432.000,001 450.307,00 440.875,00 338.815,93 76,9

3 412700 
Расходи за услуге 
платног промета и 
осигурања 

5.654,43 9.000,00 9.000,00| 8.853,00 8.853,00| 4.671,85 52,8

4 412700 
Расходи за трошкове 
одржавања лиценци 

7.036,73 7.100,00 7.100,00 7.247,00 7.247,00 7.246,56 100,0

5 412900 

Расходи пo основу допр-
иноса за професионалну 
рехабилитацију инв-
алида 

4.145,79 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.062,60 81,3

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

2.491.499,88 2.568.598,00 2.568.598,00 2.585.550,00 2.576.118,00 2.388.647,61 92,7

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ   БРОЈ: 00270150 

1 412700 
Расходи за 
информисање 

89.450,32 55.000,00 55.000,00 77.075,00 77.075,00 76.074,50 98,7

2 412700 
Израда шумско 
привредне основе за 
приватне шуме 

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

3 412900 

Расходи за фина-
нсирање услуга ЈОДП 
"Противградна заш-
тита" Републике Срп-
ске и хидрометеоро-
лошке службе 

43.975,20 41.000,00 41.000,00 41.000,00 39,407,00 36.000,00 91,4

4 412900 

Финансирање рада 
двије првостепене 
стручне комисије за 
оцјену способности 
лица у поступку 
остваривања права из 
соц. заштите и лица са 
сметњама у психичком 
и физичком развоју 

13.913,75 14.000,00 25.700,00 25.000,00 26.593,00 25.751,25 96,8

5 412900 
Остали непоменути 
расходи 

734,43 6.000,00 4.245,00 4.500,00 4.500,00 4.244,61 94,3

6 412900 
Остали непоменути 
расходи-Избор 
спортисте године 

2.977,78 3.100,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 3.154,33 100,0

7 412900 

Расходи пo основу 
организације пријема, 
манифестација и 
поклона 

1.712,44 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.915,80 95,8

8  Укупно услуге (1-7) 152.763,92 121.100,00 131.100,00 152.730,00 152.730,00 147.140,49 96,3

9 414100 
Расходи за 
подстицајни развој 
пољопривреде и села 

271.969,51 350.000,00 350.000,00 305.000,00 305.000,00 304.474,55 99,8

10 415200 
Борачка организација 
Дервента 

43.000,00 46.000,00 46.000,00 44,800,00 44.800,00 44.800,00 100,0
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11 415200 
ОО Породица 
погинулих бораца 

15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.000,00 15,000,00 15.000,00 100,0

12 415200 
Удружење ратних 
заробљеника 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0

13 415200 
Удружење ратних 
војних инвалида РВИ 

9.000,00 11.000,00 11.000,00 10,600,00 10.600,00 10.600,00 100,0

14 415200 СУБНОР 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0

15 415200 

Удружење за подршку 
ратним ветеранима, 
породицама и жртвама 
рата у БиХ "Прави-
пожар" Дервента 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1,000,00 1.000,00 100,0

16 415200 

Грантови пo 
програмима за 
удружења проистекла 
из отамбинског рата 

3.900,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 2.430,00 60,8

17 415200 
О.О.Црвени крст 
Дервента 

42.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0

18 415200 

О.О.Црвени крст 
Дервента-поклон 
пакети даваоцима 
крви 

0,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0

19  
Грантови удруже-
њима грађана од ја-
вног интереса (10-18) 

124.900,00 129.000,00 129.000,00 125.800,00 126.800,00 126.230,00 98,8

20 415200 
Удружење пензионера 
Дервента 

6.300,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0

21 415200 
Грант пензионерима 
бпштине Дервента 

55.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0

22 415200 
Савез слијепих и 
слабовидих Дервента 

11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 100,0

23 415200 
Удружење глувих и 
наглувих 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0

24 415200 

Удружење родитеља 
дјеце и омладине са 
посебним потребама и 
инв.особа "Сунце" 

18.000,00 10.000,00 10.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0

25 415200 

Превоз лица са 
посебним потребама у 
"Дневни центар" у 
оквиру ЈУ Центар за 
дјецу и омладину са 
сметњама у развоју 
"Будућност" Дервента 

0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0

26 415200 
Удружење грађана 
"Биос Плус" 

5.000,00 2.000,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0

27 415200 Савез инвалида рада 5.000,00 4.000,00 4.000,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0

28 415200 
Савез инвалида рада-
пацијенти дијализе 

14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 100,0

29 415200 
Удружење Рома 
Дервента 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 100,0

30 415200 
Помоћ за суфинанс. 
проЈеката НВО 
организација 

40.400,00 10.000,00 10.000,00 3.600,00 3.825,00 3.825,00 100,0

31  
Грантови 
удружењима грађана 
- НВО (20-30) 

163.400,00 114.700,00 114.700,00 104.150,00 104.375,00 104.375,00 100,0

32 415200 
Рукометни клуб 
Дервента 

118.000,00 120.000,00 120.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 100,0

33 415200 
Фудбалски клуб 
Текстилац 

64.500,00 75.000,00 75.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0

34 415200 
Женски одбојкашки 
клуб "Дервента" 

35.000,00 30.000,00 30.000,00 29.250,00 29,250,00 29.250,00 100,0

35 415200 
Женски одбојкашки 
клуб "Осиња" 

8.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0

36 415200 
Клуб малог фудбала 
"Дервента" 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0
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37 415200 
Фудбалски клуб 
"Борац" Осиња 

15.000,00 11.000,00 11.000,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 100,0

38 415200 
Фудбалски клуб 
"Борац 1975" Осиња 

7.000,00 6.000,00 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0

39 415200 
Кошаркашки клуб 
"Дервента" 

25.000,00 18.000,00 18.000,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 100,0

40 415200 
Рагби клуб 
"Гладијатори" 
Дервента 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0

41 415200 
Женски рукометни 
клуб "Дервента" 

12.000,00 10.000,00 10.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 100,0

42 415200 
Фудбалски клуб  
"4. јули" Појезна 

7.000,00 6.000,00 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0

43 415200 
Фудбалски клуб 
"Борац" Босански 
Лужани 

3.000,00 6.000,00 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0

44 415200 
СКД "27 јули" 
Календеровци 

0,00 6.000,00 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.400,00 93,1

45 415200 
Школа спорта "Арена" 
Дервента 

0,00 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 100,0

46  
Укупно грантови 
колективним 
спортовима (32-45) 

308.500,00 306.000,00 306.000,00 297.650,00 297.650,00 297.250,00 99,9

47 415200 
Шаховски клуб 
Дервента 

7.000,00 6.000,00 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0

48 415200 
Куглашки клуб 
Дервента 

7.700,00 6.000,00 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0

49 415200 
Спортско риболовно 
друштво "Укрина" 
Дервента 

8.000,00 7.000,00 7.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0

50 415200 
Ловачки савез 
"Мотајица" Дервента 

4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0

51 415200 Moto клуб Громовник 3.500,00 3.000,00 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0

52 415200 
АМД -Moтo супер 
спорт 600 ццм 

3.500,00 3.000,00 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0

53 415200 
Аир софт клуб 
"Дервента" 

1.450,00 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 100,0

54 415200 
Стонотениски клуб 
"Укрина" Дервента 

5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0

55 415200 
Тениски клуб "Новак" 
Дервента 

4.000,00 3.500,00 3.500,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0

56  
Укупно грантови 
осталим спортовима 
(47-55) 

44.150,00 36.000,00 36.000,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 100,0

57 415200 
Теквандо клуб 
"Дервента" 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.700,00 6,700,00 6.700,00 100,0

58 415200 
Карате клуб 
"Дервента" 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0

59 415200 
Боксерски клуб 
"Дервента" 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0

60 415200 
Кик-бокс клуб 
"Дервента" 

10.000,00 7.000,00 7.000,00 6.700,00 6,700,00 6.700,00 100,0

61  
Укупно грантови 
борилачким 
спортовима (57-60) 

31.000,00 28.000,00 28.000,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 100,0

62 415200 
Одбојкашки клуб 
инвалида ОКИ 
"Дервента" 

9.000,00 7.000,00 7.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0

63  

Укупно грантови 
клубовима 
инвалидних лица 
(62) 

9.000,00 7.000,00 7.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0

64 415200 

Грантови спортистима 
за одлазак на 
европска, свјетска и 
предопимпијска 
такмичења 

1.700,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.450,00 96,7
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65 415200 

Грантови пo 
програмима и 
пројектима за 
спортске активности 

28.095,10 25.000,00 25,000,00 27.431,00 27.431,00 27.430,50 100,0

66  
Остали грантови за 
спорт (64-65) 

29.795,10 27.000,00 27.000,00 28.931,00 28.931,00 28.880,50 99,8

67  

Грантови удруже-
њима грађана - из 
области спорта (32-
65) 

422.445,10 404.000,00 404.000,00 394.281,00 394.281,00 393.830,50 99,9

68 415200 

Расходи за финанси-
рање манифестација 
Дервентско љето и 
Великогоспојински 
сабор (помоћ пo 
пројектима) 

9.500,00 12.000,00 12.000,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 100,0

69 415200 
Ј.П."Дервентски лист 
и Радио Дервента" 

75.000,00 77.500,00 77.500,00 90.406,00 90.406,00 90.406,00 100,0

70 415200 
Ј.У. Спортско-
културни центар 

60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0

71 415200 

Спортско културни 
центар Дервента- 
Средства за тренинге 
и утакмице 
колективних спортова 

40.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0

72' 415200 

Основне школе - 
средства за тренинге и 
утакмице колективних 
спортова 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.992,00 99,9

73^ 415200 
ЈУ Туристичка 
организација општине 
Дервента 

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0

74 415200 
ЈУ Центар за културу 
Дервента 

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0

75 415200 
Ј.У. Геронтолошки 
сентар Дервента 

62.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0

76 415200 

Грант Заводу за 
слијепа и слабовида 
лица "Будућност" 
Дервента 

15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0

77 415200 

Средства за 
коришћење простора у 
ЈУ Центар за културу 
за одржавање 
мамифестација 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0

78  
Грантови јавним 
предузећима и 
установама (69-77) 

469.000,00 423.500,00 423.500,00 436.406,00 436.406,00 436.398,00 100,0

79 415200 

ЈУ Дом здравља-
суфинансирање рада 
Станице хитне 
медицинске помоћи 

45.000,00 40.000,00 40.000,00 36.000,00 36.000,00 34.665,00 96,3

80 415200 
ЈУ Дом здравља- 
Услуге мртвозорства 

9.750,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.165,00 91,7

81  
Грантови Дому 
здравља Дервента 
(79-80) 

54.750,00 50.000,00 50.000,00 46.000,00 46.000,00 43.830,00 95,3

82 415200 
Грант високом 
образовању у 
Дервенти 

0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

83 415200 

Грант основном 
образовању (награде, 
набавка школског 
прибора) 

8.732,46 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 6.960,10 99,4

84 415200 

Грант средњем 
образовању (награде, 
набавка школског 
прибора) 

750,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0
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85 415200 

Грантови за такми-
чење ученика основ-
них школа - општи-
нско и регионално 

5.845,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0

86 415200 

Грантови за такмиче-
ње ученика средњих 
школа - општинско и 
регионално 

1.185,64 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.976,00 98,8

87 415200 
Грант Синдикату 
општине Дервента 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.850,00 1.850,00 1.332,00 72,0

88 415200 

Грант Синдикалној 
организацији Општ-
инске администра-
тивне службе 

1.500,00 1.000,00 1.000,00 900,00 915,00 915,00 100,0

89 415200 

Грантови пo пројект-
има из области култ-
ура, наука, образов-
ања, екологије, лица са 
посебним потребама и 
омладинског сектора 

85.118,89 70.000,00 70.000,00 72.500,00 72.500,00 72.409,33 99,9

90 415200 

Грант за издавачку 
дјелатност из области 
куптуре, науке и 
образовања 

0,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.260,00 651,00 28,8

91 415200 
Грантови за  
финансирање развоја 
туризма 

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

92 415200 
Грант за новогодишњи 
турнир у малом фуд-
балу 

8,000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0

93 415200 
Грантови за 
организовање сајма 
привреде и туризма 

15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0

94 415200 
Текући грантови поли-
тичким организац-
ијама и удружењима 

90.504,17 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 82.606,00 97,2

95  
Укупно остали 
грантови (82-94) 

219.636,16 205.000,00 205.000,00 195.150,00 194.925,00 190.249,43 97,6

96 416100 

Расходи за превоз 
ученика основних и 
средњих школа - 
социјално угрожених 
лица са посебним 
потребама и ученика 
средње пољопри-
вредне школе (пра-
ктична настава) 

79.664,90 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 96.201,00 96,2

97 416100 

Расходи за 
финансирање 
проглашења  
најбољег 
пољопр.произвођача и 
изложбе стоке 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0

98 416100 
Расходи за  
стипендије ученицима 
и студентима 

259.300,00 275.000,00 265.000,00 242.000,00 242.000,00 240.370,00 99,3

99 416100 

Расходи за  
суфинансирање израде 
и одбране 
магистарских и 
докторских теза 

17.000,00 12.000,00 12.000,00 7.000,00 7.000,00 7,000,00 100,0

100 416100 
Текуће помоћи 
породици, дјеци и 
младима 

28.010,00 30.000,00 30.000,00 26.000,00 26.000,00 24.860,00 95,6

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

2.276.339,59 2.210.300,00 2.210.300,00 2.150.417,00 2.151.417,00 2.129.858,97 99,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ   БРОЈ: 00270160 

1 412100 
Расходи за закуп 
земљишта 

0,00 0,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.223,32 99,9

2 412700 

Расходи за припрему 
земљишта за продају 
(геодетски пренос 
плана на терен, 
провођење у катастру) 
и укњижбу у 
земљишне књиге 

2.664,30 13.000,00 13.000,00 3.000,00 3.000,00 1.250,00 41,7

3 412700 

Расходи за приба-
вљање пољопривредне 
сагласности за парц-
еле предвиђене за 
продају 

4.434,75 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

4 412700 

Расходи за рад 
стручних комисија за 
израду услова, 
стручних мишљења, 
контролу техничке 
документац., технички 
пријем објеката и сл. 

51.141,34 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 42.296,80 94,0

5 412700 

Расходи за 
прибављање ажурних 
геодетских подлога од 
Републичке управе за 
геодетске послове у 
дигиталној форми, 

2.872,51 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 2.364,79 78,8

6 412800 
Расходи за уклањање 
старих објеката 

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

7 511700 

Расходи за ревизију 
регулационих планова 
- Центар, Центар 
запад,(за ревизије из 
претходних година), 
Цеитар исток-Центар 
запад 

0,00 0,00 12.917,00 12.917,00 12.917,00 12.916,80 100,0

8 511700 

Расходи за израду или 
ревизију просторног 
плана општине или 
урбанистичког плана 
града (дио) 

0,00 40.000,00 40.000,00 17.600,00 17.600,00 0,00 0,0

9 513100 
Издаци за прибављање 
земљишта 

33.591,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

94.703,90 212.000,00 226.142,00 82.742,00 82.742,00 60.051,71 72,8

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ   БРОЈ: 00270170 

1 412400 
Расходи за материјал 
за потребе комуна-
лних служби 

27.183,90 20.000,00 20.000,00 4.644,00 4.644,00 4.640,48 99,9

2 412500 

Расходи за одржавање, 
уређивање и опремање 
јавних зелених 
површина 

57.698,01 45.000,00 45.000,00 54.500,00 54.500,00 53.636,46 98,4

3 412800 
Расходи за одржавање 
јавних саобраћајних 
површина 

76.867,38 77.000,00 77.000,00 79.350,00 79.350,00 76.999,48 97,0

4 412800 
Расходи за остале 
услуге одржавања-
јавна расвјета 

33.820,18 30.000,00 30.000,00 27.650,00 27.650,00 27.647,67 100,0

5 412800 
Расходи за услуге 
чишћења јавних 
површина 

45.419,40 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0

6 412800 

Расходи за одвођење 
атмосферских и 
других падавина са 
јавних површина 

13.131,81 13.000,00 13.000,00 18.396,00 18.396,00 18.395,21 100,0
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7 412800 

Расходи пo основу 
утрошка електричне 
расвјете најавним 
површинама 

201.223,60 170.000,00 170.000,00 220.000,00 220.000,00 216.704,79 98,5

8 412800 
Расходи за услуге 
зимске службе- улице 
и тротоари 

49.486,84 70.000,00 70.000,00 62.500,00 62.500,00 50.926,29 81,5

9  
Заједничка комуна-
лна потрошња (1-8) 

504.831,12 485.000,00 485.000,00 527.040,00 527.040,00 508.950,38 96,6

10 412500 
Расходи за санацију и 
посипање локалних 
путева 

102.616,89 80,000,00 80.000,00 82.200,00 82.200,00 82.183,92 100,0

11 412800 
Расходи за одржавање 
центра за прикупљање 
отпада 

0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

12 412800 
Расходи за услуге 
зимске службе-за 
локалне путеве 

51.526,65 70.000,00 70.000,00 47.800,00 47.800,00 32.179,02 67,3

13 415200 

Расходи за финанс-
ирање заједница 
етажних власника у 
стамбеним зградама 

17.839,30 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0

14 412900 

Расходи за рјешавање 
проблема са псима 
луталицама и осталим 
напуштеним 
животињама 

1.751,54 9.000,00 9.000,00 960,00 960,00 959,40 99,9

15 621900 
Издаци за отплату 
осталих дугова 

7.495,81 8.337,00 8.337,00 8.337,00 8.337,00 8.337,00 100,0

  
Остали расходи  
(10-16) 

181.230,19 182.337,00 182.337,00 140.297,00 140.297,00 124.659,34 88,9

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

686.061,31 667.337,00 667.337,00 667.337,00 667.337,00 633.609,72 94,9

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   БРОЈ: 00270180 

1 412900 
Остали непоменути 
расходи 

2.175,79 1.500,00 1.500,00 2.700,00 2.700,00 2.448,85 90,7

2 415200 

Грантови непрофи-
тним организацијама, 
парастоси, обиљежа-
вање значајних датума 
и сл. 

16.301,41 14.000,00 14.000,00 18.000,00 18.800,00 18.519,53 98,5

3 416100 

Текуће помоћи за 
превоз ученика 
(основне и средње 
школе) 

6.472,00 4.000,00 9.000,00 9.000,00 10.200,00 10.005,20 98,1

4 416100 

Текуће помоћи за 
набавку уџбеника за 
ученике основних и 
средњих школа и 
друге помоћи 

3.932,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 3.482,00 82,9

5 416100 
Текуће помоћи за 
лијечење и набавку 
лијекова 

38.620,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 36.910,00 97,1

6 416100 
Капиталне помоћи у 
рјешавању стамбених 
питања 

62.823,01 20.000,00 20.000,00 45.000,00 43.000,00 40.740,00 94,7

7 416100 
Текуће помоћи дијела 
трошкова сахране 

16.200,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 21.150,00 92,0

8 416100 Остале помоћи 1.100,00 4.000,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,0

9 511100 

Издаци за изградњу и 
прибављање стамб-
ених објеката и 
јединица 

0,00 50.000,00 50.000,00 9.500,00 9.500,00 9.304,00 97,9

10 511100 
Издаци за изградњу  
и одржавање 
споменика 

14.357,49 15.000,00 10.000,00 1.500,00 1.500,00 1.290,00 86,0



Датум: 5. 05. 2014. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 6 Страна 51  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

161.981,70 173.700,00 173.700,00 153.700,00 153.700,00 143.849,58 93,6

  

УКУПНО 
ОПЕРАТИВНА 
ЈЕДИНИЦА: 
ОПШТИНСКА 
УПРАВА 

12.342.669,94 8.605.758,00 9.147.971,72 8.649.132,00 8.639.130,00 8.203.824,19 95,0

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ 
ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   БРОЈ: 00270200 

1 412200 

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

171,94 400,00 783,00 783,00 783,00 745,68 95,2

2 412700 Остали расходи 6.016,18 6.500,00 6.117,00 2.117,00 2.117,00 1.818,05 85,9

3 412900 
Остали непоменути 
расходи 

30.720,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 30.720,00 97,5

4 621900 
Издаци за отплату 
осталих дугова 

1.701,24 1.702,00 1.702,00 1.702,00 1.702,00 1.701,24 100,0

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

38.609.36 40.102,00 40.102,00 36.102,00 36.102,00 34.984,97 96,9

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД   БРОЈ: 00270300 

1 411100 
Расходи за бруто 
ппате 

268.287,16 269.000,00 269.000,00 268.400,00 268.400,00 268.236,57 99,9

2 411200 

Расходи за бруто 
накнаде трошкова и 
осталих личних 
примања запослених 

53.677,09 59.222,00 59.222,00 57.000,00 49.450,00 47.904,17 96,9

3 412200 

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

15.957,15 14.000,001 14.000,00 15.900,00 15.900,00 14.866,77 93,5

4 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

2.186,42 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.636,08 65,9

5 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

486,40 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 682,45 34,1

6 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

225,50 500,00 500,00 500,00 500,00 32,00 6,4

7 412700 
Расходи за стручне 
услуге 

3.947,18 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.351,08 83,8

8 412900 
Остали непоменути 
расходи 

3.933,57 5.000,00 5.000,00 7.600,00 7.600,00 4.614,35 60,7

9 416100 

Дознаке грађанима 
које се исплаћују из 
буџета општине 
(социјална заштита) 

809.350,17 1.037.900,00 1.037.900,00 986.566,00 994.116,00 994.110,14 100,0

10 416100 

Дознаке грађанима из 
средстава социјалне 
заштите 
обезбијеђених из 
буџета Републике 

216.987,00 685.177,00 685.177,00 544.461,00; 544.461,00 505.401,65 92,8

11 416200 

Дознаке другим 
институцијама 
обавезног социјалног 
осигурања које се 
исплаћују из буџета 
Републике, општина и 
градова 

124.456,50 113.000,00 113.000,00 119.950,00 119.950,00 119.294,88 99,5

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

1.499.494,14 2.193.799,00 2.193.799,00 2.010.377,00 2.010.377,00 1.961.130,14 97,6

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "ТРОЛ"   БРОЈ: 00270400 

1 411100 
Расходи за бруто 
плате 

386.573,78 387.100,00 387.100,00 400.813,00 400.813,00 398.782,74 99,5
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2 411200 

Расходи за бруто 
накнаде трошкова м 
осталих личних 
примања запослених 

84.622,56 99.140,00 99.140,00 86.950,00 86.950,00 72.669,51 83,6

3 412200 

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

17.940,80 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 20.447,95 97,4

4 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

3.922,52 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.896,25 77,9

5 412400 
Расходи за материјал 
за посебне намјене 

32.422,67 37.750,00 37.750,00 34.823,00 34.823,00 31.971,39 91,8

6 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

3.370,42 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.977,66 54,9

7 412600 
Расходи пo основу 
путовања и  
смјештаја 

400,00 700,00 700,00 700,00 700,00 249,00 35,6

8 412700 
Расходи за стручне 
услуге 

7.052,44 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.053,77 63,2

9 412900 
Остали непоменути 
расходи 

10.953,93 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 9.456,49 90,1

10 511200 
Издаци за 
инвестиционо 
одржавање зграда 

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

11 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

6.620,12 5.000,00 5.000,00 4.700,00 4.700,00 4.620,39 98,3

12 511400 
Реконструкција и 
инвестиционо 
одржавање 

0,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 708,40 70,8

13 516100 
Издаци за залихе 
ситног инвентара 

0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 473,85 94,8

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

553.879,24 580.790,00 580.790,00 577.586,00 577.586,00 550.307,40 95,3

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   БРОЈ: 00270600 

1  411100 
Расходи за бруто 
плате 

235.472,92 239.500,00 239.500,00 225.000,00 225.000,00 220.384,46 97,9

2 411200 

Расходи за бруто 
накнаде трошкова и 
осталих личних 
примања запослених 

62.939,35 62.170,00 62.170,00 70.441,00 70.441,00 65.871,37 93,5

3 412200 

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

21.461,57 17.000,00 17.000,00 16.500,00 16.500,00 15.206,27 92,2

4 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

1.072,81 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.085,70 54,3

б 412400 
Расходи за материјал 
за посебне намјене 

227,45 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 309,31 25,8

7 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

7.010,32 10.000,00 10.000,00 12.619,00 12.619,00 7.311,89 57,9

8 412600 
Расходи пo основу 
путовања и  
смјештаја 

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

9 412700 
Расходи за стручне 
услуге 

2.910,11 3.400,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 5.704,81 95,1

10 412900 
Остали непоменути 
расходи 

2.850,00 3.200,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1.484,35 57,1

11 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

0,00 526.528,00 605.169,28 676.670,00 676.670,00 2.268,30 0,3

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

333.944,53 864.998,00 943.639,28 1.013.030,00 1.013.030,00 319.626,46 31,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: ГИМНАЗИЈА СА ТЕХНИЧКИМ ШКОЛАМА   БРОЈ: 08150048 

1 411200 

Расходи за бруто 
накнаде трошкова и 
осталих личних 
примања запослених 

25.615,09 25.650,00 25.650,00 20.880,00 24.243,00 24.241,65 100,0

2 412200 

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

62.869,20 62.900,00 62.900,00 69.275,00 69.920,00 69.907,33 100,0

3 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

6.993,05 5.000,00 5.000,00 4.700,00 4.860,00 4.855,07 99,9

4 412400 
Расходи за материјал 
за посебне намјене 

1.094,85 4.000,00 4.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0

5 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

6.526,32 5.700,00 5.700,00 4.700,00 4.745,00 4.697,95 99,0

6 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

1.891,50 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.215,00 1.212,40 99,8

7 412700 
Расходи за стручне 
услуге 

5.134,00 6.500,00 6.500,00 5.550,00 5.595,00 5.593,78 100,0

8 412900 
Остали непоменути 
расходи 

19.233,28 9.000,00 10.000,00 13.220,00 13.080,00 13.074,96 100,0

9 511200 
Издаци за 
инвестиционо 
одржавање објеката 

2.808,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0

10 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

9.680,10 10.000,00 10.000,00 1 5.700,00 5.700,00 5.697,87 100,0

11 621900 
Издаци за отплату 
дугова 

0,00 0,00 0,00 525,00 525,00 522,72 99,6

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

141.845,39 133.750,00 134.750,00 130.250,00 134.183,00 134.103,73 99,9

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА   БРОЈ: 08150049 

1 411200 

Расходи за бруто 
накнаде трошкова и 
осталих личних 
примања запослених 

24.639,35 24.650,00 24.650,00 19.726,00 25.795,00 25.793,80 100,0

2 412200 

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

42.895,75 44.000,00 44.000,00' 39.285,00' 41.085,00 41.075,16 100,0

3 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

6.243,11 6.000,00 6.000,00; 6.200,00 5.920,00 5.916,33 99,9

4 412400 
Расходи за материјал 
за посебне намјене 

14.425,59 15.258,00| 15.258,00 12.058,00 11.878,00 11.871,79 99,9

5 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

5.847,81 6.300,00 6.300,00 5.300,00 5.300,00 5.299,31 100,0

61 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

1.570,25 1.700,00 1.700,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0

 412700 
Расходи за стручне 
услуге 

7.670,62 9.200,00 9.200,00 9.000,00 8.800,00 8.796,08 100,0

8 412900 
Остали непоменути 
расходи 

19.568,01 17.000,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 19.999,77 100,0

9 511200 
Издаци за 
инвестиционо 
одржавање објеката 

9.982,33 10.000,00 8.000,00 14.200,00 13.360,00 13.355,65 100,0

10 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

6.009,00 5.000,00 5.000,00 3.300,00 3.000,00 2,984,60 99,5

11 511400 
Издаци за 
инвестиционо 
одржавање опреме 

896,65 0,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.799,36 100,0

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

139.748.47 139.108,00 139.108,00 131.969,00  138.038,00 137.991,85 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б. РАДИЧЕВИЋ"   БРОЈ: 08180041 

1 411100 
Расходи за бруто 
плате 

22.704,01 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 22 310,92 99,2

2 411200 

Расходи за бруто 
накнаде трошкова и 
осталих личних 
примања запослених 

4.645,02 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4,112,97 76,2

3 412200 

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

10.474,08 9.200,00 9.200,00 10.080,00 10.080,00 10.045,93 99,7

4 412300 
Расходи за режијски 
материјал 

3.748,43 4.000,00 4.000,00 4.350,00 4.350,00 4.205,59 96,7

5 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

3.306,48 4.500,00 4.500,00 3.500,00 3.500,00 3.466,64 99,0

6 412600 
Расходи пo основу 
путовања и смјештаја 

903,30 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.111,84 85,5

7 412700 
Расходи за стручне 
услуге 

4.853,70 8.000,00 8.000,00 4.270,00 4.270,00 4.250,51 99,5

8 412900 
Остали непоменути 
расходи 

11.679,75 8.000,00 8.000,00 9.550,00 9.550,00 9,499,49 99,5

9 511300 
Издаци за набавку 
постројења и опреме 

14,767,41 10.000,00 10.000,00 10.450,00 10.450,00 10,240,36 98,0

  
УКУПНО 
ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

77.082,18 73.400,00 73.400,00 71.900,00 71.900,00 69.744,25 97,0

    

  

УКУПНО 
ОПЕРАТИВНА 
ЈЕДИНИЦА: 
ОСТАЛИ 
КОРИСНИЦИ 

2.784.603,31 4.025.947,00 4.105.588,28 3.971.214,00 3.981.216,00 3.207.888,80 80,6

  

УКУПНО 
БУЏЕТСКИ 
ИЗДАЦИ 
(РАСХОДИ) 

15.127.273,25 12.631.705,00 13.253.560,00 12.620.346,00 12.620.346,00 11.411.712,99 90,4

 
Број: 01-022-104/14 Предсједник СО-е 
Датум: 30. априла 2014. године Јозо Баришић, с.р. 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

p. 
бр. 

Број 
конта 

Опис 
Извршење 
буџета у 

2012. години 

Буџет за 
2013. год. 

Први 
Ребаланс 
Буџета за 
2013.год. 

Други 
Ребаланс 
Буцета за 
2013. год. 

Други 
Ребаланс 
Буџета за 

2013.год.-са 
реалока-
цијама 

Извршење 
буџета у 

2013. години 

Инд- 
екс  
9/8 

Стр-
ук. 
инд-
екс 
кол.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 410000 

Текући расходи 
осим расхода 
обрачунског 
караетера(2+5+1
5+17+19+21+24) 

9.531.024,49 10.174.260,00
10.432.045,6

0
10.021.524,0

0
10.040.638,00 9.649.362,15 96,1 84,6

2 411000 
Расходи за 
лична примања 
(3-4) 

3.643.839,26 3.742.330,00 3.742.330,00 3.742.060,00 3.734.510,00 3.523.474,76 94,3 30,9

3 411100 
Расходи за бруто 
плате 

2,988.284,02 3.034,098,00 3.034.098,00 3,031,356,00 3.031.356,00 2.944.065,36 97,1 25,8

4 411200 

Расходи за бруто 
накнаде трош-
кова и осталих 
личних примања 
запослених 

655.555,24 708,232,00 708.232,00 710,704,00 703.154,00 579.409,40 82,4 5,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 412000 

Расходи пo 
основу 
коришћења роба 
и услуга (6- 14) 

2.131.500,22 2.082.053,00 2.119.478,00 1.980.130,00 1.983.109,00 1.886.411,32 95,1 16,5

6 412100 
Расходи за закуп 
земљишта 

0,00 0,00 1.225,00 1,225,00 1,225,00 1.223,32 99,9 0,0

7 412200 

Расходи пo осн-
ову утрошка ен-
ергије, комуна-
лних, комуникац-
ионих и транспо-
ртних услуга 

290.656,16 280.500,00 280.883,00 264,173,00 266,618,00 262.361,76 98,4 2,3

8 412300 
Расходи за 
режијски 
материјал 

66,063,59 67.500,00 67.500,00 61.250,00 61,130,00 56,273,84 92,1 0,5

9 412400 
Расходи за 
материјал за 
посебне намјене 

85.016,59 107.208,00 107.058,00 68.875,00 62,441,00 55.389,96 88,7 0,5

10 412500 
Расходи за текуће 
одржавање 

218,226,45 189.100,00 214.100,00 191.619,00 191.664,00 181,407,67 94,6 1,6

11 412600 
Расходи пo 
основу путовања 
и смјештаја 

26,231,68 29.200,00 29.200,00 20.500,00 20.315,00 17.761,93 87,4 0,2

12 412700 
Расходи за 
стручне услуге 

238,763,22 235.900,00 236.117,00 220.812,00 220.657,00 203.736,97 92,3 1,8

13 412800 

Расходи за услуге 
одржавања 
јавних површина 
и заштите 
животне средине 

479,683,41 507.000,00 507.000,00 515.696,00 515.696,00 482.852,46 93,6 4,2

14 412900 
Остали непоме-
нути расходи 

726.859,12 665.645,00 676.395,00 635.980,00 643.363,00 625.403,41 97,2 5,5

15 413000 

Расходи фина-
нсирања и други 
финансијски 
трошкови (16) 

40.656,76 242.400,00 242.400,00 212.459,00 212.459,00 211.940,78 99,8 1,9

16 413300 

Расходи фина-
нсирања и други 
финансијски 
трошкови 

40,656,76 242.400,00 242.400,00 212.459,00 212.459,00 211.940,78 99,8 1.9

17 414000 Субвенције (18) 271.969,51 350.000,00 350.000,00 305.000,00 305.000,00 304.474,55 99,8 2,7
18 414100 Субвенције 271,969,51 350.000,00 350.000,00 305.000,00 305.000,00 304.474,55 99,8 2,7

19 415000 
Грантови у 
земљи (20) 

1.661.777,73 1.377.200,00 1.549.560,60 1.532.965,00 1.549.900,00 1.533.054,59 98,9 13,4

20 415200 
Грантови у 
земљи 

1,661,777,73 1.377.200,00 1,549,560,60 1.532.965,00 1.549.900,00 1.533.054,59 98,9 13,4

21 416000 

Дознаке на име 
социјалне заш-
тите које се 
исплаћују из 
буџета Репуб-
лике, општина и 
градова (22-23) 

1.781.281,01 2.380.277,00 2.428.277,00 2.248.910,00 2.255.660,00 2.190.006,15 97,1 19,2

22 416100 

Дозиаке грађа-
нима које се 
исплаћују из 
буџета Републ-
ике, општина и 
градова 

1,656,824,51 2.267.277,00 2,315,277,00 2.128.960,00 2.135.710,00 2.070.711,27 97,0 18,1

23 416200 

Дознаке другим 
институцијама 
обавезног социј-
алног осигурања 
које се исплаћују 
из буџета Репуб-
лике, општина и 
градова 

124.456,50 113.000,00 113.000,00 119.950,00 119.950,00 119.294,88 99,5 1,0

24 481200 
Трансфери 
ентитету (попис) 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.576,00 2.575,47 100,0 0,0

25 511000 
Издаци за прои-
зведену сталну 
имовину (26-31) 

5.132.923,30 1.917.528,00 2.262.322,26 2.204.050,00 2.209.315,00 1.409.786,77 63,8 12,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26 511100 

Издаци за 
изградњу и 
прибављање 
зграда и објеката 

4,029.947,00 1.265.000,00 1.243.884,98 1.183.364,00 1.169.564,00 1,065,549,12 91,1 9.3

27 511200 

Издаци за инве-
стиционо одржа-
вање, реконстру-
кцију и адаптац-
ију зграда и 
објеката 

833.439,52 13.000,00 165.351,00 132.195,00 145.480,00 145,472,54 100,0 1,3

28 511300 
Издаци за на-
бавку постројења 
и опреме 

76.078,28 596.528,00 725.169,28 757.714,00 763.494,00 88.676,63 11,6 0,8

29 511400 
Издаци за инвес-
тиционо одржав-
ање опреме 

896,65 3.000,00 5.000,00 2,800,00 2.800,00 2.507,76 89,6 0,0

30 611500 
Издаци за више-
годишње засаде 

0,00 0,00 25.000,00 29.970,00 29.970,00 29.969,55; 100,0 0,3

31 511700 
Издаци за нема-
теријалну прои-
зведену имовину 

192.561,85 40.000,00 97.917,00 98,007,00 98.007,00 77.611,17 79,2 0,7

32 513000 
Издаци за 
прибављање 
земљишта (33) 

33.591,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

33 513100 
Издаци за 
прибављање 
земљишта 

33.591,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

34 516000 

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

1.908,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2,674,00 2.440,13 91,3 0,0

35 516100 

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

1.908,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.674,00 2.440,13 91,3 0,0

36 621000 
Издаци за 
отплату дугова 
(37-38) 

427.826,46 325.739,00 354.056,19 355.684,00 355.684,00 347.548,47 97,7 3,0

37 621300 

Издаци за 
отплату главнице 
примљених 
зајмова у земљи 

418.629,41 315.700,00 315.700,00 316.803,00 316.803,00 316,802,93 100,0 2,8

38 621900 
Издаци за 
отплату осталих 
дугова 

9.197,05 10.039,00 38.356,19 38.881,00 38.881,00 30,745,54 79,1 0,3

39  Буџетска резерва 0,00 112.178,00 103.135,95 36.588,00 9.459,00 0,00 0,0 0,0

  
УКУПНО 
БУЏЕТСКИ 
ИЗДАЦИ 

15.127.273,25 12.631.705,00 13.253.560,00 12.620.346,00 12.620.346,00 11.411.712,99 90,4 100,0

 
Број: 01-022-104/14 Предсједник СО-е 
Датум: 30. априла 2014. године Јозо Баришић, с.р. 

____________________________________________________________________________________ 
 

128. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Извјештаја о зимском одржавању локалних 
путних праваца и градских улица у периоду од 
15.11.2013. до 15.03.2014. године, Скупштина опш-
тине Дервента на 18. сједници одржаној 30. априла 
2014. године, донијела je 

ЗАКЉУЧАК 
 
1. Скупштина општине Дервента усваја Из-

вјештај о зимском одржавању локалних путних 
праваца и градских улица у периоду од 15.11.2013. 
до 15.03.2014. године. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-105/14  
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________  
 
129. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине 

Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Информације о стању јавне расвјете на 
подручју општине Дервента, Скупштина општине 
Дервента на 18. сједници одржаној 30. априла 
2014. године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-

формацију о стању јавне расвјете на подручју 
општине Дервента. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-106/14  
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________  
 
130. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Дер-

вента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Информације о реализацији задатака из 
Акционог плана за изградњу и санацију зелених 
површина и засада, Скупштина општине Дервента 
на 18. сједници одржаној 30. априла 2014. године, 
донијела je 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Скупштина општине Дервента усваја Ин-
формацију о реализацији задатака из Акционог пл-
ана за изградњу и санацију зелених површина и 
засада. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-107/14  
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________  
 
131. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Де-

рвента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Информације о запошљавању на подручју 
општине, броју и структури незапослених лица, 
као и потребним кадровима за развој општине, 
Скупштина општине Дервента на 18. сједници 
одржаној 30. априла 2014, године, донијела je 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Инфо-

рмацију о запошљавању на подручју општине, 
броју и структури незапослених лица, као и 
потребним кадровима за развој општине. 

 
2. Овај закључак објавити у "Службеном 

гласнику општине Дервента". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-108/14  
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________  
 
132. 
 
Ha основу члана 37. Статута општине Дер-

вента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број: 3/13), a након разма-
трања Информације о пословању привреде на 
подручју општине у 2013. години, Скупштина 
општине Дервента на 18. сједници одржаној 30. 
априла 2014. године, донијела je 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Скупштина општине Дервента усваја Инф-
ормацију о пословању привреде на подручју 
општине у 2013. години. 

 

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

Број: 01-022-109/14  
Датум: 30. априла 2014. год. 

Предсједник СО-е 
Јозо Баришић, с.р. 

_______________________________________  
 
133. 
 
Ha основу члана 43. алинеја 11. Закона о ло-

калној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
19. став 3. Закона о систему јавних служби 
("Службени гласник Републике Српске", број 68/07 
и 109/12) и члана 57. алинеја 11. Статута општине 
Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број 3/13), Начелник општине 
Дервента, донио je 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника 

организацији и систематизацији радних мјеста 
у ЈЗУ Дом здравља Дервента 

 
1. Даје се сагласност на Правилник о изм-

јенама и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дом здравља 
Дервента, број 334 - УО од 04.04.2014. године. 

 
2. Ово Рјешење објавити у "Службеном гла-

снику општине Дервента". 
 

Број: 02-12-2  
Датум: 24.04.2014. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_______________________________________  
 
134. 
 

Ha основу члана 37. Закона о образовању 
одраслих ("Службени гласник Републике Српске", 
број 59/09 и 1/12), тачке II Одлуке о изради 
Стратегије образовања одраслих на подручју 
општине Дервента ("Службени гласник општине 
Дервента", број 3/14) и члана 65. Статуа општине 
Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник 
општине Дервента", број 3/13), Начелник општине 
Дервента донио je 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о оснивању Локалног савјета за образовање 
одраслих на подручју општине Дервента 

1. Оснива се Локални савјет за образовање 
одраслих на подручју општине Дервента у саставу; 

- Жељко Будимир, 
- Радован Пазуревић, 
- Боривоје Голубовић, 
- Бранислав Видић, 
- Љиљана Мујачић, 
- Сњежана Ковачевић 
- Тања Ђурђевић и 
- Миодраг Ђурђевић 
 

2. Надлежности Локалног савјета су да: 
а) анализирају и прате стање на подручју ра-

звоја људских ресурса, запошљавања и обуке 
одраслих, 

б) идентификују потребе и приоритете у 
образовању одраслих и обуци, 

в) прикупљају информације о потребама тр-
жишта рада на подручју општине, 

г) достављају Заводу за образовање одраслих 
приједлоге за развој програма за образовање одра-
слих, 

д) предлажу програме за образовање одраслих 
које ће финансирати и 

ђ) обезбјеђују средства за установе и органи-
зације за образовање одраслих којима je оснивач 

 
3. Поред надлежности наведених у тачки 2. 

овог рјешења задатак Локалног савјета je да: 
а) прати имплементацију општинских планова 

образовања и запошљавања и предузима коректи-
вне мјере у циљу побољшања запошљавања кроз 
цјеложивотно учење, 

б) да креира и прати спровођење општинске 
политике запошљавања и активних мјера запошљ-
авања, те да координира активности општине на 
пољу запошљавања са активностима Завода за за-
пошљавање и осталих учесника у процесу запо-
шљавања, 

в) да креира и предлаже мјере за стварање и 
јачање културе цјеложивитног учења на подручју 
општине као и јачање предузетничког духа, 

г) да координирају наступ оштине према по-
тенцијалним донаторима у области образовања 
одраслих и подршке запошљавању, и стварају 
предуслове за активније привлачење донаторских 
средстава за финансирање образовања одраслих, 
запошљавање и самозапошљавање. 

д) обавља и друге послове који произилазе из 
надлежности Савјета 

 

4. Локални савјет за образовање одраслих и 
запошљавање ће о својим активностима обавјешта-
вати Скупштину општине, Начелника општине и 
ширу јавност путем средстава информисања. 
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5. Ово рјешење објавити у "Службеном 
гласнику општине Дервента". 

 

Образложење: 
Одредбом члана 37. Закона о образовању 

одраслих ("Службени гласник Републике Српске", 
број 59/09 и 1/12) прописано je између осталог да 
ради ефикаснијег праћења и остваривања образо-
вања одраслих, јединице локалне самоуправе могу 
основати локалне савјете. Како je Скупштина 
општина Дервента донијела Одлуку о изради 
Стратегије образовања одраслих на подручју опш-
тине Дервента ("Службени гласник општине Дерв-
ента", број 3/14) у којој je у тачки II прописано, да 
ће Начелник општине образовати Локални савјет 
за образовање одраслих и запошљавање који ће са-
чињавати представници локалне власти, послода-
ваца, синдиката, удружења грађана, Завода за за-
пошљавање Републике Српске и образовног сек-
тора (средње стручно образовање), то одлучено као 
у диспозтиву рјешења.  

ПРАВНА ПОУКА: 
Ово рјешење je коначно и против њега се не 

може уложити жалба, али се може тужбом покре-
нути управни спор пред Окружним судом у Добоју 
у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 
Број: 02-111-41  
Датум: 25.04.2014. год. 

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_______________________________________  
 
135. 
  
Ha основу члана 7. став 1. 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 За-
кона о јавним набавкама ("Службени гласник 
БиХ"; број 3/05 и 24/09), члана 15. Правилника о 
интерним процедурама у поступку јавних набавки 
роба, услуга и радова у Општинској управи опш-
тине 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: 
- Даринка Марић, грађ. тех., предсједник 
- Ана Јовичић, дипл. правник, члан 
- Срђан Новић, дит. инж. саоб., 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 обавјештења о набавци број 23-1-2-
1-30/14 у "Службеном гласнику БиХ" број 22 од 24. 
03. 2014. године и исправке обавјештења о набавци 
број 23-1-3-6-31/14 у "Службеном гласнику БиХ" 
број 24 од 31. 03. 2014. године, у вези са предметом 
"Реконструкција улица -1. фаза у току 2014. године 
- Изградња кружне раснрснице Вага", дана 30. 04, 
2014. године са почетком у 12 часова, 

- отвори пристигде 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 опш-
тине Дервента". 

 
Број: 02-404-15/14  
Датум, 28. 04.2014. године  

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_______________________________________  
 
136. 
 
Ha основу члана 7. став 1. 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 Зак-
она о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ"; 
број 3/05 и 24/09), члана 15. Правилника о инте-
рним процедурама у поступку 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: 
- Миро Поповић, грађ. тех., предсједпик 
- Ана Јовичић, дит. правник, члан 
- Срђан Новић, дипл. инж. саоб., члан 
 
2. За секретара комисије без права гласа 

именује се Стринић Миле, дип. ек. 
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3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења 
je да на основу обавјештења о набавци број 23-1-2-
1-32/14 у "Службеном гласнику БиХ" број 24 од 31. 
03. 2014. године и исправке обавјештења о набавци 
број 23-1-2-6-33/14 у "Службеном гласнику БиХ" 
број 28 од 14. 04. 2014. године, у предмету "Инфо-
рмациони систем за услуге паркирања", дана 07. 
05. 2014. 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 опш-
тине Дервента". 

 
Број: 02-404-17/14  
Датум, 05.05.2014. године  

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_______________________________________  
 
137. 
 
Ha основу члана 72. став 2. Закона о заду-

живању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 
71/12), општина Дервента објављује 

 
ИЗВЈЕШТАJ 

о стању дуга и гаранција општине Дервента на 
дан 31.12.2013. године 

 
Стање дуга општине Дервента, на дан 

31.12.2013. године, износи укупно 4.623.361,88 KM 
(главница 3.683.197,07 KM и камата 940.164,81 
KM), који се односи на кредит општине Дервента 
код Уникредит банке Д.Д. Мостар. сврха заду-
жења: финансирање капиталних улагања, назив 
банке добављача: Уникредит банка Д.Д. Мостар, 
износ укупног задужења: 5.137.623,41 KM, 

- период задужења: од 31.01.2013. године до 
31.12.2022. године, 

- отплаћени износ: 514.261,53 KM, 
- стање дуга: 4.623.361,88 KM. 
Општина Дервента je гарант за отплату два 

кредита предузећу АД "Комуналац" из Дервенте, и 
то: 

Први кредит: 

- сврха задужења: Санација система за 
санитацију, 

- назив банке добављача: Свјетска банка за 
реконструкцију и обнову, Министарство финансија 
Републике Српске, период важења гаранције: до 
2030. године, 

- износ укупног задужења: 77.201,32 УСД, 
- стање дуга; 57.059,32 УСД (80.968,09 KM). 

Други кредит: 
- сврха задужења; Пројекат обнове градских 

водовода и канализационих система, 
- назив банке добављача: Кредитни завод за 

обнову-KfW Франкфурт на Мајни, Министарство 
финансија Републике Српске, период важења гара-
нције: до 27.12.2044. године, 

- износ задужења: 2.000.000,00 ЕУР. 
 

Број: 02-40-588/14  
Датум, 25.04.2014. године  

Начелник општине 
Милорад Симић, с.р. 

_______________________________________  
 
138. 
 

ОГЛAC 
 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Општине Дервента Дервента, Трг ослобођења бб  
на основу рјешења број 06-372-1-68 од 30.04.2014. 
године, извршио je у регистру заједница зграда, у 
регистарском листу заједнице број: 1-68 упис 
оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРА-
ДОМ Дервента, улица Краља Петра I број 7 са 
сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање 
зрадом, Дервента, улица Краља Петра I број 7.  

Оснивачи: 6 етажних власника зграде.  
Дјелатност: 80.10 помоћне дјелатности управ-

љања зградом. Иступа у правном промету самоста-
лно и у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супс-
идијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде.  

Заступа Аничић Горана, предсједник Скупш-
тине, самостално и без ограничења. 

 
Број: 06-372-1-68  
Датум, 30.04.2014. године  

Службено лице органа 
Славен Гојковић, дипл. инж. шум., с.р. 

_______________________________________  
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