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На основу члана 40. став 1. и 3. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске
Српске“, број 40/13),
члана 30. Закона о локалној самоуправи („„Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
41. и 72. Статута општине Дервента („Службени
Службени гласник
општине Дервента“, број 7/14), Скупштина општине Дервента на
32. сједници одржаној 12. новембра 2015. године,
године д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
о изради Регулационог плана „Центар
„
Исток
– Центар Запад – Блок Запад“
Запад
Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана „ЦЕНТАР
„
ИСТОК –
ЦЕНТАР ЗАПАД – БЛОК ЗАПАД“ (у даљем тексту: план), а
граница обухвата дефинисана је: на сјевероистоку од кружног
тока „Рампа“ дуж осовином улице Краља Петра
етра I на истоку, до
раскрснице „Харман“, на југу осовинама улица Триве Вујића и V
Козарачке бригаде, до дијела насеља у Српској вароши код
Потока, а на јужној страни улице V Козарачке бригаде које
омеђава православно гробље и мезарлуке, затим дио насеља
поред ријеке Укрине улицом V Козарачке бригаде на југозападу и
тангира ток ријеке Укрине према „Старом мосту“
мосту до мјеста гдје
почиње формирање парцела на обали ријеке Укрине према
„Старом мосту“, тад граница обухвата се промјера границом
парцеле к.ч. 1414 К.О. Дервента 1, према осовини Омладинске
улице до кружног тока „Рампа“, а површине 18,40 ха.
Члан 2.
Плански период за који се доноси план је десет (10) година,
а од дана доношења овог плана.
Члан 3.
Оквирни програмски елементи и смјернице за израду
Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК – ЦЕНТАР ЗАПАД – БЛОК
ЗАПАД“ дефинисани у акту Начелника општине,
општине број 02-36361/15 од 02.11.2015. године, саставни су дио ове одлуке.
Члан 4.
Рок за израду плана је 2016. године.
Члан 5.
Израда плана садржи текстуални и графички дио и ажурне
геодетске подлоге, као и друге законом предвиђене елементе у
зависности од специфичности подручја за који се документ
доноси.
Члан 6.
Носилац припреме плана разматра Преднацрт плана на
стручној расправи, а прије утврђивања Нацрта плана
плана.

Скупштина општине на приједлог носиоца припреме плана
утврђује нацрт плана, који ће бити изложен на јавни увид у
просторијама Скупштине општине Дервента, у трајању од 30
дана.
Члан 7.
Средства за израду плана обезбиједиће се у Буџету општине
Дервента.
Члан 8.
Носилац припреме плана је Одјељење за просторно
уређење које ће се старати о провођењу ове Одлуке.
Носилац израде плана биће одабран по посутпку јавне
набавке.
Члан 9.
Изградња грађевина на простору који је обухваћен израдом,
док траје поступак израде плана
плана, ће се обављати на основу
стручног мишљења носиоца израде плана.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Дервента
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-210/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 41. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента
Дервента“, број 7/14), Скупштина
општине Дервента на 32. сједници одржаној 12. новембра 2015.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде за рад чланова
управних и надзорних одбора у јавним
установама и предузећима чији је оснивач
Скупштина општине
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за рад члановима
управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина
општине Дервента и члановима надзорних одбора јавних
предузећа у којима скупштина општине врши функцију
скупштине предузећа.
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Члан 2.
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1) Мјесечна накнада за рад члановима управних и
надзорних одбора утврђује се у висини од 60,00 КМ.
2) Накнада из претходног става исплаћиваће се члановима
управних и надзорних одбора у нето износу, из средстава
установе или предузећа у коме обављају функцију.
3) Накнада за рад члановима управног и надзорног одбора
неће се исплаћивати уколико је законским прописом из
одређене области прописано да се рад чланова управног или
надзорног одбора не плаћа.

На основу члана 5. став 1. и 3. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/13), члана 30.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 41. и 72.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/14), Скупштина општине Дервента на 32.
сједници одржаној 12. новембра 2015. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о губитку статуса јавног добра

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању накнаде за рад члановима управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
Скупштина општине („Службени гласник општине Дервента“,
број 9/10).
Члан 4.

Члан 1.
Утврђује се да је изгубило статус јавног добра у општој
употреби, и то:
1.

земљиште означено као к.ч. 1821/3, улица површине 18 м2 и
к.ч. 1934/3, улица површине 8 м2, К.О. Дервента 1, уписано у
ПЛ број 439, Друштвена својина, корисник: путеви, са 1/1
дијела,

2.

земљиште означено као к.ч. 1934/2, улица површине 7 м2,
К.О. Дервента 1, уписано у ПЛ број 439/90, Друштвена
својина, корисник: путеви, са 1/1 дијела,

3.

земљиште означено као к.ч. 590/4, некатегорисани пут
површине 45 м2, К.О. Дервента 2, уписано у ПЛ број 280,
општина Дервента, са 1/1 дијела, и

4.

земљиште означено као к.ч. 3734/3, улица површине 92 м2,
К.О. Дервента 1, уписано у ПЛ број 439, Друштвена својина,
корисник: путеви, са 1/1 дијела.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-211/15
12. новембра 2015. године
Дервента

13.11.2015.

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11) и члана 41.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/14), Скупштина општине Дервента на 32.
сједници одржаној 12. новембра 2015. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о
комуналном реду

Члан 2.
Републичка управа за геодетске и имовинско – правне
послове, подручна јединица Дервента, извршиће брисање уписа
земљишта из члана 1. ове одлуке као јавно добро и исто ће
уписати као својину општине Дервента, са 1/1 дијела.
Члан 3.
Ова одлука доставља се Правобранилаштву Републике
Српске ради спровођења ове одлуке у јавним евиденцијама.
Члан 4.

Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени гласник општине
Дервента“, број 8/13 и 11/13) у члану 67. став 1. иза алинеје 2.
додаје се нова алинеја 3. која гласи: „- за кориснике пословних
објеката корисне површине до 200 м2, посуде (канте) са
рукохватима и поклопцем, запремине од 120 до 240 литара“.
Досадашња алинеја 3. постаје алинеја 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-213/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.

Члан 2.
У члану 68. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Комунално предузеће коме је повјерено обављање одвоза
комуналног отпада врши означавање посуда које су намијењене
за одлагање комуналног отпада већег броја корисника“.
Члан 3.
У члану 69. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Забрањено је имаоцима свих врста отпада да свој отпад
одлажу у намјенске посуде (канте) за комунални отпад другог
корисника“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-212/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09 и
95/11), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 20/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05, и 98/13), и члана 41. и 72. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/14), Скупштина
општине Дервента на 32. сједници одржаној 12. новембра 2015.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о продаји непокретности у својини општине
Дервента у К.О. Дервента 1.
Члан 1.
Општина Дервента врши продају непокретности и то:
пословни простор корисне површине 108,51 м2, у приземљу
стамбено – пословног објекта, спратности П+1 (приземље и
спрат), а изграђеног на земљишту означеном као к.ч.1800/2, К.О.
Дервента 1., у ПЛ број 3404/0, у ул. Трг православља, у
Дервенти, уписано у Књигу уложених уговора о продаји
пословних зграда, пословних просторија и гаража, у Листу број
424, са дијелом 1/1, у корист општине Дервента, и припадајуће
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земљиште означено као к.ч.1800/2 (кућа и зграде површине 157
м2), и к.ч. 1800/3 (двориште површине 74 м2), К.О. Дервента 1.,
уписано у ПЛ број 3404/0, сусвојина са дијелом 1/2, општине
Дервента, а по почетној цијени у износу од 93.923,23 КМ.
Члан 2.
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке извршиће се
усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту:
лицитација).
Оглас о лицитацији ће се објавити у „Дервентском листу“,
огласној плочи и интернет страници општине, и то најкасније 15
дана прије дана одређеног за дан лицитације.
Члан 3.
Лицитацију ће спровести Комисија за спровођење јавног
надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 4.
На непокретности која је предмет лицитације нису укњижени
терети.
Члан 5.
Уколико непокретност која је предмет лицитације не буде
продата на најмање двије лицитације, продаја се може извршити
непосредном погодбом, с тим што цијена непокретности из
члана 1. ове одлуке не може бити нижа од 93.923,23 КМ.
Члан 6.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног
мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се
писмени купопродајни уговор, који ће у име општине потписати
начелник општине.
Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове који су
везани за пренос лицитиране непокретности.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-214/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 41. тачка 30) Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број
7/14), члана 6. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и
именовање органа у јавним установама чији је оснивач
Скупштина општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 5/11), Скупштина општине Дервента на 32.
сједници одржаној 12. новембра 2015. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора и
чланова Управног одбора Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента
Члан 1.
У Одлуци о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора и чланова Управног одбора Јавне
установе Геронтолошки центар Дервента („Службени гласник
општине Дервента“ број 8/15) у тексту Јавног конкурса, који чини
саставни дио ове одлуке, у тачки V - Посебни услови и
критеријуми за кандидате, мијења се подтачка 1. која гласи:
„1. За директора ЈУ Геронтолошки центар Дервента:
- Директор се именује из реда стручних радника,

3

Стручни радници су лица која су стекла образовање првог
циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и
вреднују се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно
да имају стручну спрему стечену према закону који регулише
високо образовање, одговарајућег усмјерења, а који непосредно
раде са корисницима на пружању социјалних услуга.
Стручни радници су радници сљедећих занимања:
дипломирани социјални радник, дипломирани правник,
дипломирани психолог, дипломирани социолог, дипломирани
педагог, дипломирани специјални педагог и дипломирани
дефектолог
(дипломирани
специјални
едукатор
и
рехабилитатор).
Стручни радници запослени у установама за смјештај
корисника, поред напријед наведених занимања, су и запослени
који су завршили одговарајућа педагошка и здравствена
усмјерења.
− за директора установе, поред стручних радника из алинеје
1. могу бити именована и лица која имају високу стручну
спрему економских усмјерења,
− да има најмање пет година радног искуства у струци,
− да има положен стручни испит за рад у органима управе.
Под радним искуством у струци од најмање пет година,
подразумијева се радно искуство након стицања степена
стручне спреме из алинеја 1. и 2. ове подтачке.“
Члан 2.
За спровођење ове одлуке задужује се Стручна служба
Скупштине општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-215/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 41. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/14) и члана 140. став (2)
Пословника Скупштине општине („Службени гласник општине
Дервента“, број 8/14), а након разматрања Нацрта Програма
рада Скупштине општине Дервента за 2016. годину, Скупштина
општине Дервента на 32. сједници одржаној 12. новембра 2015.
године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧ АК
1.

Прихвата се Нацрт Програма рада Скупштине општине
Дервента за 2016. годину.

2.

Нацрт Програма рада Скупштине доставити свим
предлагачима питања из члана 118. Пословника Скупштине
општине Дервента ради стављања примједби, приједлога и
давања мишљења.

3.

Крајњи рок за стављање примједби, приједлога и давања
мишљења на Нацрт Програма рада Скупштине општине
Дервента за 2016. годину је 20 дана од дана прихватања
Нацрта од стране Скупштине општине Дервента.

4.

За спровођење овог закључка задужује се Стручна служба
Скупштине општине.

5.

Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-205/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и
52/14) и члана 41. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/14), а након разматрања
Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању
буџета општине Дервента за 2015. годину – Ребаланс,
Скупштина општине Дервента на 32. сједници одржаној 12.
новембра 2015.године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 41. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/14), а након разматрања
Информације о реализацији приватизације државних станова,
коришћењу неоткупљених станова и коришћењу средстава за
обнову стамбеног фонда, Скупштина општине Дервента на 32.
сједници одржаној 12. новембра 2015. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧ АК
1.

Прихвата се Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке
о усвајању Буџета општине Дервента за 2015. годину, чији
је саставни дио Нацрт Ребаланса Буџета за 2015.

2.

Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-206/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.

ЗАКЉУЧ АК
1.

Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
реализацији приватизације државних станова, коришћењу
неоткупљених станова и коришћењу средстава за обнову
стамбеног фонда.

2.

Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-216/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 41. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/14), а након разматрања
Информације о укључивању у трезор општине нових буџетских
корисника, Скупштина општине Дервента на 32. сједници
одржаној 12. новембра 2015. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 41. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/14), а након разматрања
Информације о спортским активностима и резултатима рада
спортских колектива у 2014. години, Скупштина општине
Дервента на 32. сједници одржаној 12. новембра 2015. године,
донијела је

ЗАКЉУЧ АК
1.

Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
укључивању у трезор општине нових буџетских корисника.

2.

У трезор општине Дервента укључују се три нова буџетска
корисника и то:
− Јавна установа „Центар за културу“ Дервента,
− Јавна установа „Спортско културни центар“ Дервента,
− Јавна установа „Туристичка организација општине
Дервента“.

3.

Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-207/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка д и ђ) Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12, 52/14) и члана 41. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/14), а
након разматрања Нацрта одлуке о усвајању Буџета општине
Дервента за 2016. годину, Скупштина општине Дервента на 32.
сједници одржаној 12. новембра 2015. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧ АК
1.

Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
спортским активностима и резултатима рада спортских
колектива у 2014. години.

2.

Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-217/15
12. новембра 2015. године
Дервента
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На основу члана 41. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/14), а након разматрања
Информације о примјени Одлуке о равноправности полова у
Општини Дервента за период 01.01. до 31.10.2015. године,
Скупштина општине Дервента на 32. сједници одржаној 12.
новембра 2015. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧ АК
1.

Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
примјени Одлуке о равноправности полова у Општини
Дервента за период 01.01. до 31.10.2015. године.

2.

Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

ЗАКЉУЧ АК
1.

Прихвата се Нацрт Одлуке о усвајању Буџета општине
Дервента за 2016. годину чији је саставни дио Нацрт Буџета
општине Дервента за 2016. годину.

2.

Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-208/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-218/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04
и 78/11), члана 10 и 14. став 1. Одлуке о организовању Јавног
предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ Дервента у
правној форми привредног друштва облика – једночлано
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друштво са ограниченом одговорношћу („Службени гласник
општине Дервента“, број 8/13) и члана 12. и 15. Статута Јавног
предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента
– Пречишћени текст („Службени гласник општине Дервента“,
број 10/13), Скупштина општине Дервента у функцији Скупштине
предузећа на 32. сједници одржаној 12. новембра 2015. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање једног члана Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“д.о.о. Дервента
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање једног (1)
члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и
Радио Дервента“ д.о.о. Дервента до истека мандата ранијег
члана (30.07.2017. године).

ОДЛУКУ
о утврђивању стандарда и критеријума за
избор и именовање чланa Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“ д.о.о. Дервента
Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и
критеријуми за избор и именовање једног (1) члана Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“
д.о.о. Дервента.
Под условима, стандардима и критеријумима за избор и
именовање сматрају се степен образовања, стручна знања, као
и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.
Члан 2.
Кандидат за функцију из члана 1. ове одлуке, мора
испуњавати опште и посебне услове и критеријуме утврђене
овом одлуком и то:
1.

Члан 2.

Члан 3.

Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава,
интервју и утврђивање Ранг – листе кандидата са препоруком за
именовање, у складу са утврђеним условима и критеријумима,
извршиће Комисија за избор и именовање члана Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“
коју ће именовати Скупштина општине Дервента у функцији
Скупштине Предузећа.
Члан 5.
За спровођење ове одлуке задужује се Стручна служба
Скупштине општине.

Општи услови:
да су држављани БиХ, односно Републике Српске;
да су старији од 18 година;
да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ или
ентитетима, у периоду од три (3) године прије дана
објављивања конкурса;
− да не служе казну изречену од Међународног суда за
бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да
се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (члан
IX 1. Устава Босне и Херцеговине);
− да се против њих не води кривични поступак.

−
−
−

Општи и посебни услови и критеријуми за избор члана
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“ прописани су Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, Одлуком о утврђивању
стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“ и Статутом Предузећа.
Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“
д.о.о Дервента 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
је 15 дана од дана посљедњег објављивања Конкурса у једном
од јавних гласила из става 1. овог члана.

5

2.
−
−
−
−

Посебни услови:
висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема;
познавање дјелатности којом се бави предузеће;
познавање садржаја и начина рада органа управљања;
доказани резултати рада на ранијим пословима.
Члан 3.

Члана Надзорног одбора, а на основу спроведеног јавног
конкурса и приједлога ранг – листе кандидата коју ће сачинити
Комисија за избор и именовање члана Надзорног одбора,
именује Скупштина општине Дервента у функцији Скупштине
предузећа.
Комисију за избор и именовање члана Надзорног одбора
именује Скупштина општине Дервента у функцији Скупштине
предузећа, а на приједлог Комисије за избор и именовања
Скупштине општине.

Члан 6.

Члан 4.

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

У Комисију за избор и именовање члана Надзорног одбора
именоваће се лица која су упозната са одредбама Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске, која посједују стручна знања у одговарајућим областима
и која имају најмање исти или већи степен стручне спреме који
се захтијева за именовање.
Комисија за избор и именовање се састоји од пет (5)
чланова од којих су три из реда службеника (којима је такав
статус утврђен законом), а два члана из реда лица која именује
Скупштина општине у складу са ставом 1. овог члана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-219/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 12. Одлуке
о организовању Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“ Дервента у правној форми привредног друштва
облика – једночлано друштво са ограниченом одговорношћу
(„Службени гласник општине Дервента“, број 8/13) и члана 15.
Статута Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“
д.о.о. Дервента – Пречишћени текст („Службени гласник
општине Дервента“, број 10/13), а у вези са чланом 7. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03),
Скупштина општине Дервента у функцији Скупштине Јавног
предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента,
на 32. сједници одржаној 12. новембра 2015. године,
донијела је

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-220/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана
Надзорног одбора Јавног предузећа
„Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента
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На основу члана 5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11) и
члана 14. Одлуке о организовању Јавног предузећа „Дервентски
лист и Радио Дервента“ Дервента у правној форми привредног
друштва облика – једночлано друштво са ограниченом
одговорношћу („Службени гласник општине Дервента“, број
8/13), Скупштина општине Дервента у функцији Скупштине
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента, на 32. сједници одржаној 12. новембра 2015. године,
донијела је

13.11.2015.

I
Ивана Лазић, именује се за вршиоца дужности члана
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“ д.о.о. Дервента.
II

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“ д.о.о. Дервента

Вршилац дужности члана Надзорног одбора се именује се до
окончања поступка јавне конкуренције у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске.

I

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Биљана Ђураш, разрјешава се дужности члана Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“
д.о.о Дервента, на лични захтјев, подношењем неопозиве
оставке.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Скупштина општине Дервента је на 10.сједници одржаној 30.
јула 2013. године, а одлучујући у функцији Скупштине Јавног
предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента,
донијела Рјешење о именовању Ђураш Биљане за члана
Надзорног одбора ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента на мандат у трајању од 4. године.
С обзиром да је Биљана Ђураш, дана 28.10.2015. године
поднијела неопозиву оставку на мјесто члана Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента, Комисија за избор и именовање је на 30. сједници
одржаној 3. новембра 2015. године, разматрала оставку Ђураш
Биљане на мјесто члана Надзорног одбора Јавног предузећа
„Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента и на основу
члана 43. став 1. тачка 1 Пословника Скупштине општине
Дервента, прихватила оставку и утврдила Приједлог рјешења о
разрјешењу Ђураш Биљане дужности члана Надзорног одбора
ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента као у
диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 32. сједници одржаној 12.
новембра 2015. године донијела Рјешење као у диспозитиву.
Правна поука: Ово рјешење је коначно и против истог се не
може уложити жалба, али се може тужбом покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-59/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 12. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 5. тачка ђ) Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04
и 78/11) и члана 14. Одлуке о организовању Јавног предузећа
„Дервентски лист и Радио Дервента“ Дервента у правној форми
привредног друштва облика – једночлано друштво са
ограниченом одговорношћу („Службени гласник општине
Дервента“, број 8/13), Скупштина општине Дервента у функцији
Скупштине Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио
Дервента“, д.о.о. Дервента на 32. сједници одржаној 12.
новембра 2015. године, д о н и ј е л а ј е

III

Образложење
Како је Биљана Ђураш, досадашњи члан Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента, разријешена дужности због подношења неопозиве
оставке, неопходно је именовати вршиоца дужности члана
надзорног одбора до завршетка поступка јавне конкуренције у
складу са законом.
Комисија за избор и именовање на 30. сједници одржаној 3.
новембра 2015. године разматрала је приједлоге кандидата за
вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа
„Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента и на основу
приједлога Клуба одборника СНСД-а утврдила Приједлог
рјешења о именовању Лазић Иване, дипломираног правника, за
вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа
„Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента и
предложила Скупштини општине Дервента доношење рјешења
као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 32. сједници одржаној 12.
новембра 2015. године донијела Рјешење као у диспозитиву.
Правна поука: Ово рјешење је коначно и против њега се не
може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од дана
достављања овог рјешења покренути тужбом управни спор пред
Окружним судом у Добоју.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-60/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 9. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) и
члана 14. Одлуке о организовању Јавног предузећа „Дервентски
лист и Радио Дервента“ Дервента у правној форми привредног
друштва облика – једночлано друштво са ограниченом
одговорношћу („Службени гласник општине Дервента“, број
8/13), Скупштина општине Дервента у функцији Скупштине
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента, на 32. сједници одржаној 12. новембра 2015. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор и именовање
члана Надзорног одбора Јавног предузећа
„Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента
1.

Именује се Комисија за избор и именовање члана
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и
Радио Дервента“ у саставу:
− Оливера Ћебеџија, предсједник,
− Сњежана Ковачевић, члан,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 9

13.11.2015.

−
−
−
2.

ПЛАН
активности на спровођењу мјера заштите и
спасавања од већих сњежних падавина и
снијега од интереса за општину Дервента у
2015/2016. години

Љиљана Мујачић, члан,
Денис Зеленика, члан и
Драгана Благојевић, члан.

Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да спроведе
поступак избора члана Надзорног одбора ЈП „Дервентски
лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента, укључујући
прегледање приспјелих пријава на конкурс, разматрање
пријава и обављање интервјуа са кандидатима који уђу у
ужи избор, као и предлагање ранг-листе Скупштини
општине Дервента у функцији Скупштине предузећа, ради
доношења коначне одлуке.

3.

Комисија је дужна поступак избора из тачке 2. овог рјешења
спровести у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, Одлуком о
утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање
једног члана Надзорног одбора ЈП „Дервентски лист и
Радио Дервента“ д.о.о. Дервента и Одлуком о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање члана Надзорног
одбора ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента.

4.

Административно – техничке послове за потребе Комисије
обављаће Стручна служба Скупштине општине Дервента.

5.

Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење о именовању
Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“, број
01-111-62/13 од 26. априла 2013. године.

6.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење

Како је Скупштина општине Дервента у функцији Скупштине
предузећа донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање једног члана Надзорног одбора Јавног
предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента,
неопходно је у складу са чланом 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске именовати
Комисију за избор и именовање, која ће у складу са Законом,
Одлуком о утврђивању стандарда и критеријума за избор и
именовање члана Надзорног одбора ЈП „Дервентски лист и
Радио Дервента“ д.о.о. Дервента и Одлуком о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног
одбора ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента
спровести поступак јавне конкуренције.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине
Дервента је на 30. сједници одржаној 3. новембра 2015. године,
утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила
Скупштини општине Дервента доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 32. сједници одржаној 12.
новембра 2015. године донијела Рјешење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-61/15
12. новембра 2015. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине,
Јозо Баришић с.р.
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УВОД
План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања
од сњежних падавина и снијега на подручју општине Дервента је
основни документ за координацију и спровођење додатних или
посебних задатака и активности општинских органа, привредних
друштава и других правних лица која спроводе дјелатности од
значаја за ову област.
Доношењем и спровођењем овог плана обезбиједит ће се
свестраније ангажовање свих релевантних субјеката а уједно ће
се остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању
људи и материјалних средстава од сњежних падавина и снијега.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Дервента
задужен за координацију, спровођење, праћење и усмјеравање
свих активности у вези са спровођењем овог плана.
I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Снијег је временска појава која се често манифестује као
непогода и утиче на све сегменте дјелатности човјека и живота
заједнице. Позитивне стране снијега огледају се пољопривреди
јер штите озиме усјеве од мразева, представља залихе воде за
биљке у прољетним мјесецима. Водни режим и цијела
хидрографија зависе од сњежног покривача, посебно у
мјесецима кад наступа његово топљење и тада утиче на појаву
поплава. За вријеме обилних падавина снијега удружених са
ниским температурама долази до стварања наслага снијега на
далеководима, што оптерећује водове и може изазвати
преоптерећење истих и условити њихово кидање. Такође
влажни и дебео сњежни прекривач може оптеретити кровне
конструкције и изазвати урушавање истих с могућношћу људских
жртава. Посебно велики негативни утицај сњежне падавине
имају на комуникације и саобраћај. Сњежне падавине јављају се
током зимских мјесеци, углавном од децембра до фебруара а
нешто рјеђе у новембру и марту.
У задњих неколико година на подручју општине Дервента
нису регистроване обилније падавине снијега које би отежале
свакодневно функционисање, обезбјеђење виталних функција
живота на подручју општине. Јужни и југоисточни дио општине је
на вишој надморској висини и у тим дијеловима је обично више
падавина и виша висина снијега у просјеку од 15 – 30 цм.
Праг за упозорење у метерoаларм за Републику Српску и
БиХ рангиран је у четири нивоа:
Зелено < 10 цм/24х
Жуто > 10 цм/24х
Наранђасто > 30 цм/х
Црвено > 80 цм/24х
II – НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
Одржати сједницу штаба за ванредне ситуације општине
Дервента и на истој усвојити План оперативног спровођења
плана активности.
Извршилац задатака: Општински штаб за ванредне ситуације
Рок: 01. новембар 2015.год.
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На основу члана 22. под б) тачка 5. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12), а у вези са Планом активности
на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних
падавина и снијега од интереса за Републику Српску у
2015/2016. годину („Службени гласник Републике Српске“, број
77/15) и члана 63. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/14) Начелник општине
Дервента, д о н и о ј е

Општина Дервента је дужна сачинити план зимске службе
са јасно дефинисаним путним правцима и упознати
извршиоце радова са задацима и обавезама које произлазе
из плана зимске службе одржавања.
Извршилац задатка: Одјељење за стамбено-комуналне послове
Рок: 01. новембар 2015.године

2.

Општина је обавезна да План зимске службе одржавања са
називима правних лица са којима је закључен уговор о
одржавању доставити републичкој управи цивилне заштите,
путем подручног одјељења Добој.
Извршилац задатака: Одјељење за стамбено- комуналне
послове, Одсјек за цивилну заштиту
Рок: до 20 новембра

3.
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III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
Одржати радне састанке са предузећима која су добила
посао за одржавање путева, улица и тротоара.
− одржати састанак са повјереницима цивилне заштите и са
другим правним лицима и угроженим грађанима, како би се
извршиле припреме, дала стручна упутства и побољшала
организованост и међусобна координација у спровођењу
мјера из ове области.
Извршилац задатка: Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Одсјек за цивилну заштиту
Рок: до 25. октобра 2015.године

4.

Са повјереницима цивилне заштите успоставити сталну
комуникацију како би на вријеме у случају потребе службе
могли да интервенишу,
Извршилац задатка: Одсјек за цивилну заштиту
Учесници: повјереници цивилне заштите
Рок: до 15. новембра 2015.године

5.

Ради упознавања становништва а нарочито учесника у
саобраћају о могућим сњежним падавинама, благовремено
их информисати путем средстава информисања, центра за
обавјештавање, полиције и других.
Извршиоци задатка: Одсјек за цивилну заштиту, полиција, АМС и
др.
Рок: у току зимске ситуације

6.

Посебну пажњу посветити најугроженијим подручјима
општине Дервента, најудаљенијим центрима МЗ путним
правцима гдје саобраћа аутобуски саобраћај.
Извршилац задатка: Одсјек за цивилну заштиту,
Одјељење за стамбено – комуналне послове
Рок: у току зимског периода

7.

Ажурирати спискове социјално угроженог, изнемоглих и
самих и напуштених лица као и спискове лица који иду на
дијализу, како би се адекватно у случају већих сњежних
падавина истим помогло.
Извршилац задатка: Одсјек за цивилну заштиту
Учесници: Дом здравља, Центар за социјални рад
Рок: 10. новембар

8.

У зимском периоду одржавања путева организовати
пунктове зимске службе и обезбједити потребну количину
абразивног и другог материјала како би се у случају већег
снијега и ниских температура могло на вријеме
интервенисати.
Извршилац задатка: Одјељење за стамбено- комуналне послове
Рок: 15. новембар 2015.године

9.

10. Комунална полиција и надлежне инспекцијске службе у
својој редовној контроли да спречавају неконтролисано
одлагање смећа које може да створи одређене проблеме
код већих вода и санти леда.
Извршилац Задатка: Комунална полиција и надлежне
инспекцијске службе
Рок: Стални задатак
11. Путем средстава јавног информисања („Дервентског листа“,
плаката јавног обавјештења и упозорења, обавјестити и
упозорити власнике и кориснике истих и стамбених објеката
да су обавезни обезбједити уклањање снијега и леда са
површина испред својих објеката, уклањање снијега и
обијање леденица са кровова ако представљају опасност по
грађане и имовину.
Извршилац задатка: Одјељење за инспекције
Рок: Пред почетак зимске сезоне
12. Радна јединица Дервента предузећа „Електро- Добој“ дужна
је да направи организацију рада како би могла да у случају
обилнијих сњежних падавина, односно ниских температура
обезбједи брзо и ефикасно отклањање кварова те на тај
начин омогуће свим потрошачима уредно и благовремено
снабдјевање електричном енергијом.
Извршилац задатка: РЈ Дервента „Електро- Добој“
Рок: до 15. новембра 2015.године
13. У случају да предузеће које има уговор за зимску службу не
може адекватно и на вријеме, усљед већих падавина
снијега, стићи до свих крајева општине Дервента,
ангажовати људе и механизацију из мјесних заједница и
истим обезбједити одређену количину нафте.

13.11.2015.

Извршилац задатка: Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Одсјек за цивилну заштиту,
Рок: 15. новембар 2015.године
14. Одјељење за стамбено – комуналне послове и предузећа
која имају уговор за одржавање путева и улица дужни су
успоставити трајну сарадњу са полицијском станицом како
би се што редовније и сигурније одвијао саобраћај на
подручју општине Дервента а нарочито аутобуски саобраћај
због радника и ђака.
Извршилац задатка: Одјељење за стамбено-комуналне послове
Учесници: Полицијска станица и предузећа која имају уговор о
одржавању зимске службе
Рок: стални задатак
15. Јавно предузеће „Комуналац“ дужно је да изврши све
припреме да усљед већих сњежних падавина и нестанка
електричне енергије омогући што прије редовно
снабдјевање грађана водом.
Извршилац задатка: АД „Комуналац“Дервента
Рок: 15. новембар 2015.године
16. Предузећа која су добила уговор о одржавању зимске
службе обавезна су да припреме неопходна материјално
техничка средства, опрему, возила за рашчишћавање
путних комуникација као и довољне количине посипног
материјала.
Извршилац задатка: Одјељење за стамбено-комуналне послове
Учесници: предузећа која су добили уговор о одржавању зимске
службе
Рок: 15. новембар 2015.године
17. Обезбиједити све предуслове да се у случају већих
падавина снијега путем републичке управе цивилне
заштите ангажују ОС БиХ.
Извршилац задатка: начелник општине
Учесници: Одсјек за цивилну заштиту
Рок: прије почетка зимске сезоне
18. Задужује се Дом здравља Дервента да за вријеме
екстремне угрожености од снијега обезбједи нормалан рад
амбуланти породичне медицине нарочито у сеоским
подручјима и да обезбједи довољну количину адекватних
лијекова.
Извршилац: Дом здравља
Рок: 15. новембар и према потреби
IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
19. У случају повећане непосредне опасности од већих
сњежних падавина успоставити непрекидно дежурство,
ускладити рад органа и служби са новонасталом ситуацијом
и успоставити сталну комуникацију са Полицијском
станицом Дервента, Републичком управом цивилне
заштите и другима и да се предузимају и друге неопходне
мјере.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине
Дервента
Рок: по потреби
20. Оперативне мјере спроводити у складу са Планом
оперативног спровођења плана активности на спровођењу
посебних мјера заштите и спасавања од сњежних падавина,
при чему руководећу улогу има штаб за ванредне ситуације
општине Дервента.
Извршилац задатка: надлежни органи, институције и привредна
предузећа
Рок: по потреби
21. Припрема и доношење наредбе за поступање по Плану
приправности
Извршилац задатка: начелник општине
Учесници: субјекти од значаја у складу са планом
Рок: по потреби
22. Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које
се подузимају као и давање упутстава грађанима о
поступању у новонасталој ситуацији.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине
Дервента
Учесници: медији – „Дервентски лист“ и Канал 3
Рок: у току елементарне непогоде
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23. Чистити категорисане и не категорисане путеве на подручју
општине Дервента који су пописани уговором о одржавању
зимске службе као и дио путева који нису у уговору а
налаже хитна ситуација да се то мора урадити.
Извршилац задатка: Одјељење за стамбено-комуналне послове
Учесници: Предузећа са којима је општина (начелник) потписао
уговор
Рок: у току зимског периода
24. Обавезно извршити чишћење снијега испред стамбенопословних објеката, као и чишћење снијега и скидање
леденица са кровова објеката.
Извршилац задатка: грађани; власници пословних објеката,
заједнице етажних власника, органи и институције; привредна
друштва и др.
Учесници: органи локалне управе
Рок: по настанку елементарне непогоде
25. Обезбједити константно снабдјевање грађана електричном
енергијом без обзира на временске услове.
Извршилац задатка: предузеће „Електро – Добој“ (РЈ–Дервента)
Рок: сталан задатак
26. Обезбједити стално снабдјевање грађана водом.
Учесници: АД „Комуналац“ Дервента
Рок: стални задатак
27. У случају енормно великих падавина снијега и немогућности
сопственим снагама ријешити новонасталу ситуацију
извршити проглашење ванредне ситуације.
Извршилац задатка: начелник општине
Учесници: чланови штаба за ванредне ситуације општине
Дервента
Рок: у складу са процјеном ситуације
28. Донијети Наредбу о мобилизацији Штаба за ванредне
ситуације општине Дервента.
Извршилац задатка: Начелник општине
Рок: у складу са процјеном ситуације
29. Ако новонастала ситуација не може да се адекватно ријеши
са расположивим капацитетима чија је то редовна
дјелатност
доноси
се
Наредба
о
мобилизацији
расположивих људских и материјално – техничких
капацитета општине Дервента.
Извршилац задатка: Начелник општине и Штаб за ванредне
ситуације
Рок: у складу са процјеном ситуацијом
30. Ако властитим средствима нисмо у могућности да
одговоримо насталој ситуацији, тражити ангажовање
капацитета Оружаних снага БиХ. Помоћ тражити путем
Републичке управе цивилне заштите.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине
Дервента
Рок: у складу са процјеном ситуације
31. Достављати редовне и ванредне информације за вријеме
елементарне непогоде о ситуацији на терену, мјерама које
се предузимају, ангажованим снагама и друго, и доставити
Републичкој управи цивилне заштите
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације, Одсјек за
цивилну заштиту
Рок: у току елементарне непогоде
V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
32. У случају настанка посљедица у току елементарне
непогоде, извршити санирање на материјалним добрима на
којима је почињена штета.
Извршилац задатка: Надлежни органи, институције, привредна
друштва и грађани
Рок: у складу са процјеном ситуације и могућностима
33. Формирати комисију за процјену штете настале усљед
елементарне непогоде.
Извршилац задатка: начелник општине
Рок: у складу са процјеном ситуације
VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТКА ИЗ ПЛАНА
О реализацији задатака из овог Плана одсјек за цивилну
заштиту дужан је да до 01. новембра Републичкој управи
цивилне заштите а по завршетку зимске сезоне доставити
коначан извјештај о реализацији мјера из овог плана.
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Саставни дио овог плана је План одржавања путева, улица и
тротоара на подручју општине Дервента у периоду 2015/2016
година.
Прилог: Преглед субјеката од непосредног значаја за
заштиту и спасавање од снијега и сњежних падавина
Овај План објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
Број: 02-81-50/15
29. октобра 2015. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић с.р.

194
На основу члана 5. став (3) Закона о празницима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07),
члана 5. Одлуке о радном времену у угоститељским,
трговинским, занатским, услужним и другим објектима и
дјелатностима на подручју општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“ број 9/11, 3/13 и 6/15) и члана 73.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/14), Начелник општине Дервента, д о н и о ј е

НАРЕДБУ
о одређивању радног времена на дан
празника Републике Српске Дан успоставе
Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини 21. новембар
Члан 1.
На дан републичког празника: Дан успоставе Општег
оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембар
2015. године, ради задовољења неопходних потреба грађана,
дужна су да раде:
1.

Предузећа која обављају комуналне дјелатности: испорука
воде,
одржавање
чистоће,
одржавање
улица,
саобраћајница, чишћење јавних површина, у времену од
00:00 до 24:00 часа,

2.

Професионална ватрогасна јединица, у времену од 0,00 до
24,00 часа, односно организовање дежурстава и
приправности, зависно од процјене опасности,

3.

Јавни превоз путника – аутобуске станице, у складу са
редовима вожње, а чекаоница и информације у времену од
00:00 до 24:00 часа.
Члан 2.

Поред субјеката из претходног члана, на дан празника могу
да раде:
− привредни и други субјекти којима је другим законским
прописима изричито дозвољено да раде,
− предузећа и радње која обављају пекарску дјелатност у
времену од 0,00 до 24,00 часова,
− трговински објекти на аутобуској и бензинским пумпним
станицама од 0,00 до 24,00 часова,
− трговински објекти типа ''драгстор'' у времену од 0,00 до
24,00 часова,
− сви привредни и други субјекти на подручју општине
Дервента у времену од 07,00 до 15,00 часова.
Члан 3.
Угоститељски објекти могу да раде у складу са Одлуком о
радном времену у угоститељским, трговинским, занатским,
услужним и другим објектима и дјелатностима на подручју
општине Дервента.
Члан 4.
У случају поступања супротно одредбама ове Наредбе,
примјењиваће се одредбе о надзору, прописаним прекршајима и
санкцијама за учињени прекршај из Закона о празницима и
Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским,
занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на
подручју општине Дервента.
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Члан 5.
Ова Наредба објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“, „Дервентском листу“ и на огласној табли Општинске
управе Дервента.
Број: 02-140-11/15
13. новембра 2015. године
Дервента

I
Милорад Симић с.р.

ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта буџета општине
Дервента за 2016. годину
1.

Утврђује се Нацрт буџета општине Дервента за 2016.
годину и упућује на јавну расправу која ће трајати од 30.10.
до 13.11. 2015. године

2.

Задужује се Одјељење за финансије да организује и
спроведе јавну расправу по утврђеном Нацрту буџета
општине Дервента за 2016. годину.

3.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

Број: 02-40-1178/15
30. октобра 2015. године
Дервента

Број: 02-023-1/15
30. октобра 2015. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић с.р.
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На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 24. став 3. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском
земљишту
(„Службени
гласник
општине
Дервента“, број 8/14) а у вези са одредбом члана 196. став (3)
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13), и члана 63 и 73. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број
7/14), Начелник општине, д о н и о ј е

ОДЛУКУ
о плаћању накнада у ратама
Члан 1.

Милорад Симић с.р.

На основу члана 31. в. и члана 35. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 52/14) члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 63. тачка 3) Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/14)
Начелник општине Дервента, дана 30.11. 2015. године, д о н и о
је

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о усвајању
Буџета општине Дервента за 2015. годину
Утврђује се Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке у усвајању Буџета општине
Дервента за 2015. годину, и упућује на јавну расправу која
ће трајати од 30.10. до 13.11.2015. године.
Задужује се Одјељење за финансије да организује и
спроведе јавну расправу по утврђеном Нацрту Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета општине
Дервента за 2015. годину.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

Број: 02-40-1181/15
30. октобра 2015. године
Дервента

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Дервента.

Начелник општине

196

3.

Даје се сагласност на Статут о измјенама Статута Јавне
установе Геронтолошки центар Дервента, број 26-10/15 од
26.10.2015. године.
II

На основу члана 31. в. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
121/12, 52/14), члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 63. тачка 3) Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/14) Начелник
општине Дервента, дана 30.10. 2015. године, д о н и о ј е

2.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут о измјенама
Статута Јавне установе Геронтолошки центар
Дервента

Начелник општине

195

1.

13.11.2015.

Инвеститор изградње производно-пословног објекта у
Дервенти, на земљишту означеном к.ч. број 195/1, 195/5 и 195/6,
КО Дервента 2, (у даљем тексту инвеститор) „Емка“ д.о.о.
Дервента, ЈИБ 4403284240008, заступана по директору Зорану
Тошићу, одобрава се плаћање ренте и накнаде за уређење
градског
грађевинског
земљишта,
које
су
утврђене
правоснажним рјешењем Одјељења за стамбено – комуналне
послове број 06-370-385 од 21.09.2015. године.
Члан 2.
Инвеститор је према правоснажном рјешењу из члана 1. ове
одлуке на име ренте дужан уплатити износ од 77.608,46 КМ
(словима: седамдесетседамхиљадашестстотинаосам и 46/100
КМ) и на име накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта у износу од 53.107,73 КМ, (словима:
педесеттрихиљадестотинуседам и 73/100 КМ), што укупно
износи
130.716,19
КМ,
(словима:
стотинутридесетхиљадаседамстотинашеснаест и 19/100 КМ).
Члан 3.
Инвеститор ће укупни износ из члана 2. ове одлуке платити у
периоду од 3 године у 36 једнаких мјесечних рата, или раније
уколико поднесе захтјев за издавање одобрења за употребу
објекта, што ће се регулисати посебним уговором, закљученим
између Начелника општине и инвеститора.
Члан 4.
Инвеститор се обавезује да ће ради наплате потраживања
из члана 2. ове одлуке Општини Дервента као обезбјеђење за
плаћање доставити гаранцију банке.
Члан 5.

Начелник општине
Милорад Симић с.р.
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На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118705 и 98/13), члана 19. став (1) тачка 2) и став (3)
Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07 и 109/129 и члана 63. тачка 11) Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента, број
7/14), Начелник општине Дервента, д о н и о ј е

Ова одлука ће се објавити у Службеном гласнику општине
Дервента.
Број: 02-40-1109/15
02. новембра 2015. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић с.р.
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На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 73. Статута општине Дервента

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 9

13.11.2015.

(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/14) Начелник
општине Дервента, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за утврђивање стања
корисника пословних простора
1.

Формира се Комисија за утврђивање стања корисника
пословних простора у саставу:
− Калоперовић Петра, предсједник
− Будишић Бранкица, члан
− Радановић Душанка, члан

2.

Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да основу
службене евиденције са којом располаже Општина
Дервента и увидом на лицу мјеста утврди све кориснике
пословних простора на градском подручју општине
Дервента, те да утврди спорне корисне површине тих
пословних простора, а у сврху задужења корисника
пословних простора комуналном накнадом.

3.

Ово рјешење тупа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-111-55/15
14. октобра 2015. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић с.р.
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На основу члана 43. става 7. и 10. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 79/15) и члана 65. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/14), Начелник
општине Дервента, д о н и о ј е

ЗАКЉУЧ АК
1.

Одобрава се Јавној предшколској установи „Трол“ Дервента
формирање васпитних група са повећаним бројем дјеце до
20% у односу на број дјеце у васпитној групи утврђен
чланом 43. став 7. Закона о предшколском васпитању и
образовању, у 2015/2016. години.

2.

Ставља се ван снаге Закључак број 02-61-9/15, од
30.06.2015. године.

3.

Овај Закључак објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
Образложење

Јавна предшколска установа „Трол“ Дервента обратила се
оснивачу дана 29.06.2015. године са захтјевом за давање
сагласности за повећан број дјеце у групама у односу на
стандарде утврђене Законом. У образложењу захтјева наведен
је велики интерес родитеља за коришћењем услуга које пружа
ЈПУ, односно велики број дјеце која чекају на пријем у ову
установу. Да би се овај проблем бар донекле ублажио, установа
се обратила са захтјевом за давање сагласности на повећан
број дјеце у групама.
Начелник општине је, уважавајући наведене разлоге, а
примјеном одредби члана 31. став 9. Закона о предшколском
васпитању и образовању, дао сагласност на повећан број дјеце
у групама до 10%, у 2015/2016. години, с тим да то не би
требало утицати на смањење квалитета услуга и сигурност дјеце
у овој установи.
Ступањем на снагу новог Закона о предшколском васпитању
и образовању, Јавна предшколска установа „Трол“ Дервента,
обратила се оснивачу, дана 20.10.2015. године за давање
сагласности на повећан број дјеце у групама, за додатних 10%,
што је у складу са Законом о предшколском васпитању и
образовању.
На основу, напријед наведеног, доноси се овај Закључак.
Број: 02-61-11/15
30. октобра 2015. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић с.р.
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