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Члан 4.

16.

ОДЛУКУ
o општинским административним таксама

1) Aкo таксеном тарифом није другачије
прописано таксена обавеза настаје:
а) за писмене поднеске - у тренутку кад се
предају, a за усмено саопштење које се даје на
записник - у тренутку кад се записник сачини,
б) за рјешења, дозволе и друге исправе - у
тренутку подношења захтјева, односно поднеска за
њихово издавање и
в) за управне радње - у тренутку подношења
захтјева за извршење тих радњи.
2) Такса се плаћа у тренутку настанка таксене
обавезе.

Члан 1.

Члан 5.

Овом Одлуком прописују се административне
таксе за списе и радње у управним и другим
поступцима (у даљем тексту: списи и радње) које
се плаћају у општинској административној служби
општине Дервента (у даљем тексту: Општинска
административна служба) .

Ako се исправа за коју се плаћа такса пo
захтјеву странке издаје у два или више примјерака,
за други и сваки наредни примјерак плаћа се такса
као за препис или овјеру преписа.

Члан 2.

1) Службено лице које прима таксени поднесак дужно je поништити налијепљену таксу.
2) Ako je такса уплаћена накнадно, поништава
je службено лице органа које доноси рјешење или
другу исправу за коју се плаћа такса.
3) Такса се поништава штамбиљом "поништено", a у случају да то није могуће - такса се поништава потписом службеног лица из тачке 1. и 2.
овог члана.
4) У рјешењу или другој исправи за коју je
такса плаћена мора се означити да je такса плаћена,
у којем износу и пo којем тарифном броју.
5) У исправама које се издају без таксе мора
се означити у коју сврху се издају и на основу којег
прописа су ослобођене таксе.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 24. Закона о
административним таксама ("Службени гласник
Републике Српске", број: 100/11) и члана 37. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента," број: 6/05, 4/08 и 6/08) Скупштина
општине Дервента на 37. сједници одржаној 29.
фебруара 2012. године, донијела je:

1) Списи и радње за које се плаћа такса као и
висина таксе утврђују се таксеном тарифом која
чини саставни дио ове одлуке.
2) Такса се може наплатити само ако je прописана таксеном тарифом.
Члан 3.
1) Таксени обвезник je лице пo чијем се захтјеву поступак покреће, односно врше радње
предвиђене таксеном тарифом.
2) Ako за исту таксу постоје два или више
таксених обвезника, њихова обавеза je солидарна.

Члан 6.
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Члан 7.

Поступак и начин наплаћивања административне таксе врши се у складу са Законом о административним таксама.
Члан 8.
Ослобађања од плаћања административне таксе врши се у складу са чланом 13. Закона о
административним таксама.
Административна такса се не плаћа за списе и
радње наведене у члану 14. Закона о административним таксама.
Поред ослобађања из члана 13. Закона о административним таксама од плаћања таксе ослобођени су:
1) предсједници савјета МЗ када поднесу
захтјеве у име мјесне заједнице.
Поред списа и радњи наведених у члану 14.
Закона о административним таксама за које се такса не плаћа, таксе се неће плаћати:
1) списе и радње у поступку за остваривање
права наједнократне новчане и друге видове помоћи и донација.
2) списи и радње у поступку издавања одобрења за санацију ратом оштећених објеката (локацијски услови и одобрења за адаптацију, санацију и реконструкцију ратом оштећених објеката).
3) за уписе у матичне књиге рођених и матичне књиге умрлих уколико je рођење и смрт пријављена у законом предвиђеном року.
4) за рјешења и закључке којим се захтјев
странке одбија и одбацује или поступак обуставља.
5) за подношење захтјева о слободи приступа
информацијама.
Члан 9.
За списе и радње у административној служби
општине Дервента таксе се плаћају пo сљедећој
тарифи општинских административних такса:
ТАРИФА ОПШТИНСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА
I- ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1.
За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге
поднеске ако овом тарифом није прописана друга
такса ............................................................... 2,00 KM
Такса пo овом тарифном броју не плаћа се за
накнадне поступке којима странка захтијева само

Датум: 02. 03. 2012. год.

брже поступање пo раније поднесеном захтјеву и
поступке који су обухваћени другом накнадом.
Тарифни број 2.
За жалбе против рјешења које донесе Општинска административна служба ако пo жалби
рјешава надлежни општински орган ........ 10,00 KM
II - РЈЕШЕЊА
Тарифни број 3.
За сва рјешења за која није прописана посебна
такса ............................................................ 10,00 KM
Aко се доноси једно рјешење пo захтјеву више
странака (лица), такса пo овом тарифном броју
плаћа се онолико пута колико има лица којима се
рјешење доставља.
За рјешења донесена пo жалбама не плаћа се
такса.
III- УВЈЕРЕЊА
Тарифни број 4.
За увјерења ако није другачије прописано ........
.............................................................. 10,00 KM
IV - OBJEPE, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тарифни број 5.
1) За овјеру потписа, рукописа и преписа:
а) за овјеру сваког потписа ако није другачије
прописано (пуномоћ, изјава, сагласност кућна листа и сл.) ........................................................ 4,00 KM
б) за овјеру рукописа, за овјеру преписа и
фотокопије документа од сваког полутабака оригинала ................................................................ 4,00 KM
2) за овјеру плана, цртежа, пројекта и слично
.............................................................. 10,00 KM
Под полутабаком подразумијева се лист хартије од двије странице нормалног формата или
мањег.
Тарифни број 6.
За овјеру уговора, плаћа се овјера сваког
потписа ......................................................... 5,00 KM
Сматра се да je извршена овјера уговора ако
се овјере потписи уговорних страна. Свака измјена
садржине уговора сматра се у таксеном погледу
као нови уговор.
Тарифни број 7.
а) за коришћење премета из архиве (пројектно-техничка документација) ................. 10,00 KM
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б) за издавање преписа архивских докумената
10,00 KM
V- ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКИХ
СТАЊА
Тарифни број 8.
1) За изводе из матичних књига и увјерења пo
члану 159. и члану 160. ЗУП-а ..................... 5,00 KM
2) За интернационалне изводе из матичних
књига ........................................................... 10,00 KM
3) Увјерење о слободном брачном стању .........
.............................................................. 10,00 KM
4) пријаве о намјери ступања у брак плаћа се:
а) пријава о намјери ступања у брак (за вјенчање за вријеме радног времена) ............ 15,00 KM
б) пријава о намјери ступања у брак (за вјенчање послије радног времена и у нерадне дане .....
.............................................................. 60,00 KM
5) за рјешења о накнадном упису држављанства у МКР за лица рођена у републикама бивше
СФРЈ ........................................................... 30,00 KM
Тарифни број 9.
1) за потврде о издржавању за иностранство ...
.............................................................. 10,00 KM
2) признавање очинства дато на записник ........
.............................................................. 10,00 KM
3) за изјаву о промјени презимена дату у
матичној служби и мјесној канцеларији a у складу
са чланом 8. Закона о личном имену ........ 20,00 KM
4) захтјев за избор и промјену ентитетског
држављанства .............................................. 10,00 KM
5) пријава за упис у МКД лица која су
уписана у МКР ............................................ 10,00 KM
6) пријава за упис у МКР лица коме je
уписано држављанство PC у МКД ............ 10,00 KM
7) пријава за упис у посебну МКР, МКВ и
МКУ (осим уписа која се врше на основу рјешења
надлежних органа) ...................................... 10,00 KM
8) рјешење о промјени личног имена или само
имена или само презимена ......................... 30,00 KM
VI - ОДОБРЕЊЕ ЗА РАД
Тарифни број 10.
- област привреде
1) одобрење sa обављање предузетничке дјелатности за коју je потребан пословни простор
а) одобрење за обављање једне дјелатности
............................................................ 100,00 KM
б) одобрење за обављање двије дјелатности
............................................................ 130,00 KM
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в) одобрење за обављање три и више дјелатности ................................................... 170,00 KM
2) одобрење за обављање предузетничке делатности без пословног простора ................ 80,00 KM
3) одобрење за обављање предузетничке дјелатности у стамбеном простору ................ 60,00 KM
4) одобрење за обављање привредне дјелатности у оквиру пословних субјеката као правних лица
а) одобрење за обављање једне дјелатности ....
............................................................ 120,00 KM
б) одобрење за обављање двије дјелатности .....
............................................................ 150,00 KM
в) одобрење за обављање три и више дјелатности ................................................... 190,00 KM
5) одобрење за извођење музике уживо до 7
дана .............................................................. 20,00 KM
6) одобрење за извођење музике уживо до 30
дана ............................................................. 40,00 KM
7) за рјешење о категоризацији угоститељских
објеката за смјештај врсте: апартман, кућа за одмор, "bed and breakfast", соба за изнајмљивање,
сеоско домаћинство и камп ...................... 60,00 KM
8) за рјешење о измјенама и допунама рјешења ........................................................... 80,00 KM
9) за рјешење о трајном и привременом престанку обављања дјелатности-одjави ...... 20,00 KM
10) за привремена рјешења до 7 дана ..............
.............................................................. 20,00 KM
11) за привремена рјешења до 1 године ..........
.............................................................. 40,00 KM
12) за рјешења за обављање дјелатности у
дане Дервентског вашара
а) угоститељски објекти и забавне игре ..........
.............................................................. 35,00 KM
б) штандови и слично ....................... 20,00 KM
Тарифни број 11.
- област саобраћаја
1) одобрење за обављање јавног превоза у
друмском саобраћају ............................... 100,00 KM
2) одобрење за рад ауто-школе ...... 100,00 KM
3) измјене и допуне рјешења о јавном превозу
и рјешења за ауто-школе .......................... 50,00 KM
4) одобрење за обављање превоза за властите
потребе у друмском саобраћају ............... 50,00 KM
5) за рјешења о измјенама и допунама рјешења о превозу за властите потребе ....... 20,00 KM
6) за рјешење о престанку обављања дјелатности - одјави ............................................ 20,00 KM
7) за лиценцу превозника у унутрашњем
друмском саобраћају ................................. 70,00 KM
8) за лиценцу за возило .................... 10,00 KM
9) за легитимацију за возача такси возила ........
.............................................................. 10,00 KM
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10) за сваки најављени полазак и за сваки
најављени повратак у новом реду вожње ..................
.............................................................. 30,00 KM
11) за упис чамца у регистар и издавање
пловидбене дозволе ................................... 50,00 KM
Тарифни број 12.
- област пољопривреде
1) за одобрење за обављање пољопривредне
дјелатности ................................................. 40,00 KM
2) за рјешење о измјенама и допунама рјешења ............................................................ 30,00 KM
3) за рјетење о престанку обављања дјелатности - одjави ........................................... 20,00 KM
4) за привремена рјешења до 1 године ............
.............................................................. 40,00 KM

VII - ВОДОПРИВРЕДНЕ ТАКСЕ
Тарифни број 13.
За издавање водне сагласности ........ 50,00 KM
Тарифни број 14.
За издавање водне дозволе ............. 120,00 KM
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X - ТАКСА ИЗ ОБЛАСТИ САНИТАРНЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ
Тарифни број 18.
Одобрење (рјешење) за ископ и пренос
посмртних остатака са једне локације на другу,
спроводница и излазак инспектора на лице мјеста:
- на територији БиХ .......................... 50,00 KM
- ван територије БиХ ........................ 80,00 KM
ХI-ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Тарифни број 19.
1) за упис оснивања заједнице, до четири етажна власника, у регистар ........................ 30,00 KM
2) за упис оснивања заједнице, преко четири
етажна власника, у регистар ...................... 50,00 KM
3) за упис статусне промјене ........... 30,00 KM
4) за упис промјене лица овлашћених за
заступање .................................................... 15,00 KM
5) за извод из регистра или увјерење о подацима из регистра ..................................... 10,00 KM
Члан 10.

VIII-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
Тарифни број 15.
За издавање локацијских услова ....... 20,00 KM
Тарифни број 16.
а) За одобрење за грађење плаћа се такса
према предрачунској вриједности објекта, и то:
1. до 100.000,00 KM - 0,3% на предрачунску
вриједност објекта,
2. преко 100.000,00 KM - 0,5% на предрачунску вриједност објекта, али не више од
10.000,00 KM
б) за доношење рјешења о одобрењу за
употребу објекта ...................................... 100,00 KM

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о општинским административним
таксама ("Службени гласник општине Дервента",
број: 5/10).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-18/12
Датум: 28.фебруара 2012. године
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
_____________________________

IX - ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ
Тарифни број 17.
а) за издавање еколошке дозволе..... 100,00 KM
б) за ревизију еколошке дозволе ..... 100,00 KM
в) за издавање рјешења о одобравању плана
активности са мјерама и роковима за постепено
смањење емисија, односно загађења и за усаглашавање са најбољом расположивом техником ............
.............................................................. 50,00 KM

17.
Ha основу члана 27. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", број: 112/06) и члана 37.
Статута општине Дервента ("Службени гласник
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општине Дервента", број: 6/05, 4/08 и 6/08), Скупштина општине Дервента на 37. сједници одржаној 29. фебруара 2012. године, донијела je
ОДЛУКУ
опросјечној коначној грађевинској цијени М2
корисне стамбене површине у 2011. години на
подручју општине Дервента
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена м2 корисне стамбене површине у 2011. години на подручју општине Дервента, утврђује се у износу од
800,00 KM.
Члан 2.
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рвента на 37. сједници одржаној 29. фебруара 2012.
године, донијела je
ОДЛУКУ
о приступању Општине Дервента у чланство
Савеза општина и градова Републике Српске
Члан 1.
Општина Дервента приступа у чланство Савеза општина и градова Републике Српске.
Члан 2.
Ha основу ове одлуке Начелник општине ће у
име општине Дервента потписати Споразум о чланству у Савезу општина и градова Републике Српске, који je саставни дио ове Одлуке.

Просјечна коначна грађевинска цијена из
претходног члана валоризоваће се пo потреби у
току 2012. године, на основу индекса раста цијена
грађевинских радова у високоградњи и нискоградњи пo сумарној методологији и подацима које
објављује Завод за статистику.

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

Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Просјечна коначна грађевинска цијена из претходних чланова служиће као основица у 2012.
године, за израчунавање висине једнократне ренте.

Члан 3.

Број: 01-022-20/12
Датум: 29.фебруара 2012. године
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
_____________________________

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Дервента", a примјењиваће се у 2012. години, односно најкасније до 31.03. 2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-19/12
Датум: 29.фебруара 2012. године
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
_____________________________
18.
Ha основу члана 30. алинеја 15. и члана 94.
став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 37. и 97. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број 6/05, 4/08 и 6/08), Скупштина општине Де-

19.
Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службеии гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 37. Статута
општине Дервента ("Службени гласннк општине
Дервента", број: 6/05, 4/08 и 6/08), Скупштина општине Дервента на 37. сједници одржаној 29.
фебруара 2012. године, донијела je
ОДЛУКУ
о измјенама н допунама Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавне здравствене установе
Дом здравља Дервента
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта
Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента
("Службени гласник општине Дервента" број 3/10
и 1/11) у члану 5. став 2. испред шифре дјелатности
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"86.21 Дјелатности опште медицинске праксе," додаје се шифра дјелатности:
"32.50 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора,". У истом члану
иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи: "У
оквиру дјелатности под шифром 32.50 Дом здравља обавља дјелатност израде вјештачких зуба,
мостова итд."
Досадашњи ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10.
овог члана, постају ставови: 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. и 11.

Датум: 02. 03. 2012. год.

Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за
избор и именовање директора Јавне здравствене
установе Дом здравља 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
Статутом Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента.

Члан 2.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-21/12
Датум: 29.фебруара 2012. године
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
_____________________________

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента, чини саставни дио ове одлуке, a објавиће
се у "Службеном гласнику Републике Српске",
дневном листу "Глас Српске" и "Дервентском
листу".
Рок за подношење пријава на Конкурс из
члана 1. ове одлуке je 15 дана од дана посљедњег
објављивања Конкурса уједном од јавних гласила
из става 1. овог члана.
Члан 4.

20.
Ha основу члана 8. Закона о министарским.
владиним и другим именовањима Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске",
број 41/03), члана 73. став 2. и 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике
Српске". број 106/09), члана 37. Статута општине
Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број: 6/05, 4/08 и 6/08) и члана 6. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовања органа у јавним установама чији je оснивач Скупштина општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број: 5/11), Скупштина општине
Дервента на 37. сједници одржаној 29. фебруара
2012. године, донијела је
О Д JI У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне здравствене
установе Дом здравља Дервента
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом
здравља Дервента.

Поступак спровођења Конкурса, укључујући
преглед приспјелих пријава, интервју и предлагање
кандидата, у складу са Законом и Одлуком, извршиће Комисија за избор за спровођење поступка пo
јавном конкурсу за именовања у Јавној здравственој установи Дом здравља Дервента, коју je
именовала Скупштина општине Дервента Рјешењем број: 01-111-65/09 од 19.03.2009. године.
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: 01-022-23/12
Датум: 29.фебруара 2012. године
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
_____________________________

Датум: 02. 03. 2012. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
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2. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику општине Дервента".

21.
Ha основу члана 37. Статута општине
Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број: 6/05, 4/08 и 6/08) и члана 122. Пословника
Скупштине општине Дервента ("Службени гласник
општине Дервента", број: 6/05), Скупштина општине Дервента на 37. сједници одржаној 29. фебруара 2012. године. донијела je

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-24/12
Датум: 29.фебруара 2012. године
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
_____________________________

ЗАКЉУЧАК
23.
1. Прихвата се Нацрт Локалног програма заштите животне средине општине Дервента за период 2012. 2017. године, и ставља се на јавну
расправу до 29. марта 2012. године.
2. Нацрт Локалног програма заштите животне
средине општине Дервента за период 2012. - 2017.
године, објавити у "Дервентском листу".
3. За спровођење јавне расправе задужује се
Одјељење за просторно уређење.

Ha основу члана 37. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број: 6/05, 4/08 и 6/08) и Меморандума између
општине Дервента и ОЕБС мисије у Босни и
Херцеговини од 2. јула 2009. године, a након
разматрања Извјештаја о реализацији пројекта "Локално je примарно", компоненте Подршка скупштини општине за период јули-септембар 2011.
године (трећи квартал), Скупштина општине Дервента на 37. сједници одржаној 29. фебруара 2012.
године, донијела je

4. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-22/12
Датум: 29.фебруара 2012. године
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
_____________________________

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештаја о реализацији пројекта
"Локално je примарно'", компоненте Подршка скупштини општине за период јули-септембар 2011.
године (трећи квартал).
2. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-25/12
Датум: 29.фебруара 2012. године

22.
Ha основу члана 37. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број: 6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Извјештаја о реализацији Акционог плана имплементације Стратегије развоја општине Дервента за
период 2011- 2016. године у 2011. години, Скупштина општине Дервента на 37. сједници одржаној 29. фебруара 2012. године, донијела je
ЗАКЉУЧAK
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештаја о реализацији Акционог плана имплементације Стратегије развоја општине Дервента за
период 2011-2016. године у 2011. години.

Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
_____________________________
24.
Ha основу члана 37. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број: 6/05, 4/08 и 6/08) и Меморандума између
општине Дервента и ОЕБС мисије у Босни и Херцеговини од 2. јула 2009. године, a након разматрања Извјештаја о реализацији пројекта "Локално
je примарно", компоненте Подршка скупштини
општине за период октобар-децембар 2011. године
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(четврти квартал), Скупштина општине Дервента
на 37. сједници одржаној 29. фебруара 2012. године, донијела je
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештаја о реализацији пројекта
"Локално je примарно", компоненте Подршка скупштини општине за период октобар-децембар
2011. године (четврти квартал).
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-26/12
Датум: 29.фебруара 2012. године
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
_____________________________

Датум: 02. 03. 2012. год.

зматрања Приједлога Општинског акционог плана
за 2012. годину за реализацију компоненте "Подршка скупштини општине" у оквиру пројекта "Локално je примарно", Скупштина општине Дервента
на 37. сједници одржаној 29. фебруара 2012. године, донијела je
ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Општински акциони план за 2012.
годину са циљем реализације компоненте "Подршка скупштини општине" у оквиру пројекта "Локално je примарно.
2. Општински акциони план за 2012. годину с
циљем реализације компоненте "Подршка скупштини општине" у оквиру пројекта "Локално je примарно" чини саставни дио овог закључка.
3. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

25.
Ha основу члана 37. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број: 6/05, 4/08 и 6/08) и Меморандума између
општине Дервента и ОЕБС мисије у Босни и Херцеговини од 2. јула 2009. године, a након ра-

Број: 01-022-27/12
Датум: 29.фебруара 2012. године
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
_____________________________

ОПШТИНСКИ АКЦИОНИ ПЛАН
за 2012. годину у оквиру пројекта "Локално je примарно"
Елемент 1: Побољшање Функционирања СО
Временски оквир
Одговорност
Стандард je завршен.
Предсједник СО,
1. Стандард: Програм рада СО je
Праћење одрживости стандарда ће
Секретар СО
усвојен, промовисан и реализован
бити настављено у 2012. години.
Стандард je завршен.
2. Стандард: Сједнице СО одржавају
Предсједник СО,
се у складу са законом и пословннком Праћење одрживости стандарда ће
Секретар СО
бити настављено у 2012. години.
о раду СО
Стандард je завршен.
Предсједник СО,
3. Стандард: Сједнице СО адекватно
Праћење одрживости стандарда ће
Секретар СО
се припремају
бити настављено у 2012. години.
Стандард je завршен.
Предсједник СО,
4. Стандард: Одборници активно
Праћење одрживости стандарда ће
Секретар СО
учествују на сједницама СО
бити настављено у 2012. години.
5. Стандард: Успостављени су
критеријуми за одабир спољних
чланова комисија СО
Активност

5.1. Стручна служба прати упражњена
мјеста за члана комисије и објављује их,
са јасно назначеним потребним
квалификацијама.

По потреби

Стручна служба

Буџет

Датум: 02. 03. 2012. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
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6. Стандард: Комисије СО сачињавају Стандард je завршен. Праћење
Предсједник СО
одрживости стандарда ће бити
план рада и редовно извјештавају о
Секретар СО
настављено у 2012. години.
свом раду СО
Елемент 2: Повећање одговорности извршних органа власти
1. Стандард: Процедуре за праћење
Стандард je завршен.
Предсједник СО,
рада извршних органа власти од
Праћење одрживости стандарда ће
Секретар СО
стране СО успостављене су и
бити настављено у 2012. години.
примијењење
Стандард je завршен.
Предсједник СО,
2. Стандард: Израђен je образац за
Праћење одрживости стандарда ће
Секретар СО
извјештавање СО
бити настављено у 2012. години.
Стандард je завршен.
Предсједник СО,
3. Стандард: Одлуке СО
Праћење одрживости стандарда ће
Секретар СО
процедурално су добро нзрађене
бити настављено у 2012. години.
4, Стандард: СО сачињава и одржава
базу података која садржи нове
одлуке СО
4.1 .Презентација кључним субјектима
(начелник, секретар, предсједник) на
тему кориштења базе.
Општина развија процедуре и допуњава
описе послова (ако je тo потребно) да би
осигурала да се база користи интегрирано у постојећем радном процесу и да
су одговорности за одржавање и
кориштење базе јасно прописане.

Фебруар 2012

Aкo je неопходно

Начелник,
Предсједник СО,
Секретар СО,
ОЕБС
Начелник,
Предсједник СО,
Секретар СО

Начелник,
4.3. Квартални извјештај о статусу донеАприл 2012
Предсједник СО,
сених одлука je припремљен према СО.
Секретар СО
Елемент 3: Побољшање комуникације с грађанима
Активност
Временски оквир
Одговорност
Стандард je завршен.
Колегиј СО,
1. Стандард: Механизми за комуникаПраћење одрживости стандарда ће Предсједник СО.
цију између СО, одборника, радних
бити настављено у 2012. години.
Секретар СО
тијела и грађана су успостављени
2. Стандард: Рад СО и одборника
оцјењен je од стране грађана
2.1. Секретар и СО Комисија анализаирају повратну информацију О раду
СО и одборника.

Јануар 2012

Секретар СО,
СО комисија

2.2. Извјештај о оцјени рада СО и
одборника презентован СО.
3. Стандард: Механизми за учешће
грађана дјелотворно се користе

Фебруар 2012

СО комисија

3.1. Секретар и предсједник ревидирају
и предлажу надоградњу постојећих
механизама засновану на оцјени
дјелотворности истих.

Фебруар 2012

Предсједник СО,
Секретар СО

Aкo je неопходно

СО, начелник

3.2. Механизми за учешће грађана су
измијењени/ допуњени од стране СО
или начелника ако je неопходно.

Буџет

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-27/12
Предсједник СО-е
Датум: 29.фебруара 2012. године
Илија Зирдум, с.р.
________________________________________________________________________________________
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26.

Датум: 02. 03. 2012. год.

28.

Ha основу члана 37. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број: 6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Информације о раду општинских инспектора у 2011,
години, Скупштина општине Дервента на 37. сједници одржаној 29. фебруара 2012. године, донијела je

Ha основу члана 37. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број: 6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Информације о стању јавне расвјете на подручју општине Дервента, Скупштина општине Дервента на 37.
сједници одржаној 29. фебруара 2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧAK

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о раду општинских инспектора у 2011.
години.

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о стању јавне расвјете на подручју општине Дервента.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-28/12
Датум: 29. фебруара 2012. год.
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
________________________________

Број: 01-022-30/12
Датум: 29. фебруара 2012. год.
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
________________________________
29.

27.
Ha основу члана 37. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број:
6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Информације
о раду Комуналне полиције за 2011. години, Скупштина општине Дервента на 37. сједници одржаној 29. фебруара 2012. године, донијела je
3АКЉУЧАК

Ha основу члана 37. Статута општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број: 6/05, 4/08 и 6/08), a након разматрања Информације о упису ученика и стручној заступљености
наставног кадра у школској 2011/2012. години у
основним школама, Скупштина општине Дервента
на 37. сједници одржаној 29. фебруара 2012. године, донијела je
ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о раду Комуналне полиције за 2011.
години.
2. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику општине Дервента".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-29/12
Датум: 29. фебруара 2012. год.
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
______________________________

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о упису ученика и стручној заступљености
наставног кадра у школској 2011/2012. години у
основним школама.
2. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-31/12
Датум: 29. фебруара 2012. год.
Предсједник СО-е
Илија Зирдум, с.р.
________________________________

Датум: 02. 03. 2012. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
30.
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 62.
Статута општине Дервента ("Службени гласник
општине Дервента", број 6/05, 4/08 и 6/08) и члана
9. Правилника о стипендирању редовних студената
и надарених ученика средњих школа ("Службени
гласник општине Дервента", број 13/09), Начелник
општине Дервента je донио
ОДЛУКУ
о висини мјесечног износа стипендија
I
Утврђује се мјесечни износ стипендија за
школску 2011/2012 годину у висини од:
- 100,00 KM за апсолвенте и студенте (било
које године студија),
- 70,00 KM за ученике средњих школа (било
којег разреда).
II
Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику
општине Дервента".
Образложење
Основ за доношење ове одлуке je члан 9.
Правилника о стипендирању редовних студената и
надарених ученика средњих школа ("Службени
гласник општине Дервента", број 13/09), којим je
регулисано да мјесечни износ стипендије утврђује
начелник општине посебним актом у различитим
износима за ученике средњих школа и студенте, за
сваку буџетску годину.
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бавкама ("Службени гласник општине Дервента"
број 12/09) и члана 62, Статута општине Дервента
("Службени гласник општине Дервента", број 6/05,
4/08 и 6/08) Начелник општине Дервента донио je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за набавке
1. У Комисију за набавке именују се:
- Ћебеџија Оливера, дипл. правник предсједник
- Шпирић Нада, правник, члан
- Марић Зоран, дипл. ек. члан
2. За секретара комисије без права гласа именује се Стринић Миле, дипл. ек.;
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења
je да на основу Конкурентског захтјева за достављање понуда за Набавку нафте u нафтних деривата за 2012. годину, дана 07.02.2011. године са
почетком у 12 часова,
- отвори пристигле понуде,
- изврши анализу понуда и након окончања
поступка достави Начелнику општине, препоруку
о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с извјештајем о раду и разлозима издавања такве препоруке и записницима са сваког затвореног састанка.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у "Службеном гласнику општине Дервента".
Број: 02-404-9/12
Датум: 06.02. 2012. год.
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
________________________________

Број: 02-40-315/12
Датум: 28.02. 2012. год.
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
________________________________
31.
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10), члана 5. Упутства о примјени Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник БиХ"; број
3/05 и 24/09), члана 20. Правилника о јавним на-

32.
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10), члана 5. Упутства о примјени Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ"; број
3/05 и 24/09), члана 20. Правилника о јавним набавкама ("Службени гласник општине Дервента"
број 12/09) и члана 62. Статута општине Дервента
("Службени гласник општине Дервента", број 6/05,
4/08 и 6/08) Начелник општине Дервента донио je
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Датум: 02. 03. 2012. год.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за набавке

2. За секретара комисије без права гласа
именује се Стринић Миле, дипл.ек.

1. У Комисију за набавке именујусе:
- Ћебеџија Оливера, дипл. правник, предсједник
- Шпирић Нада, правник., члан
- Марић Зоран, дипл. ек., члан

3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења
je да на основу Конкурентског захтјева за достављање понуда за израду главног пројеката реконструкције ОШ "Ћорђе Панзаловића" у Осињи
дана 10. 02. 2012. године са почетком у 12 часова,
- отвори пристигле понуде,
- изврши анализу понуда и након окончања
поступка достави Начелнику општине, препоруку
о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с извјештајем о раду и разлозима издавања такве препоруке и записницима са сваког затвореног састанка.

2. За секретара комисије без права гласа именује се Стринић Миле, дипл. ек.;
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења
je да на основу Конкурентског захтјева за достављање понуда за тендер штампање образаца у
2012. годину, дана 09. 02.2012. године са почетком
у 12 часова.
- отвори пристигле понуде,
- изврши анализу понуда и након окончања
поступка достави Начелнику општине, препоруку
о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с извјештајем о раду и разлозима издавања такве препоруке и записницима са сваког затвореног састанка.
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном
гласнику општине Дервента".
Број: 02-404-10/12
Датум: 07.02. 2012. год.
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
________________________________
33.
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10), члана 5. Упутства о примјени Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник БиХ"; број
3/05 и 24/09), члана 20. Правилника о јавним набавкама ("Службени гласник општине Дервента"
број 12/09) и члана 62. Статута општине Дервента
("Службени гласник општине Дервента", број 6/05,
4/08 и 6/08), Начелник општине Дервента донио je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за набавке
1. У Комисију за набавке именују се:
- Јевтић Горан, дипл. инж. грађ., предсједник
- Марић Зоран, дипл. ек., члан
- Самарџија Бошко, правник., члан

4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном
гласнику општине Дервента".
Број: 02-404-11/12
Датум: 07.02. 2012. год.
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
________________________________
34.
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 62.
Статута општине Дервента ("Службени гласник
општине Дервента", број 6/05, 4/08 и 6/08) Начелник општине Дервента, донио je:
РJЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провјеру
изведених радова у гарантном року
1. Формира се Комисија за провјеру изведених радова у гарантном периоду на објекту
Народне библиотеке "Бранко Радичевић" Дервента,
изграђене на земљишту означеном као кч број
1942, катастарска општина Дервента I, у саставу:
- Богуновић Ненад, грађ. инж., предсједник
комисије
- Башић Миодраг, елек., члан и
- Крагуљац Илија, дит. инж. грађ., члан.
2. Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења je да
изврши провјеру изведених радова у гарантном
року од двије године од дана издавања употребне
дозволе на објекту Народне библиотеке "Бранко
Радичевић" Дервента у складу са издатим Рјешењем Одјељења за просторно уређење Админи-

Датум: 02. 03. 2012. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
стративне службе општине Дервента о употреби
санираног, ратом оштећеног објекта број 07-36131/10 од 05. 03. 2010. године. Датум провјере изведених радоваје 15. 02. 2012. године у 9 часова.
Комисија je дужна да састави извјештај о
извршено прегледу и да достави приједлог о даљем
поступању са гарантним документима.
Трошкови рада Комисије већ су исплаћени
приликом обављања техничког пријема изведених
радова на објекту.
3. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном
гласнику општине Дервента".
Број: 02-370-62.2/08
Датум: 09.02. 2012. год.
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
________________________________
35.
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник PC" број 101/04,
425/05 и 118/05) и члана 62. Статута општине
Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број 6/05, 4/08 и 6/08) Начелник општине Дервента
донио je:
РJЕШЕЊЕ
о именовању Радне групе за израду приједлога
Стручног елабората трансформације
комуналног предузећа у Дервенти "Комуналац" а.д
1. У Радну групе за израду приједлога стручног елабората трансформације комуналног предузећа у Дервенти - "Комуналац" а.д именују се:
1) др Радислав Винчић, експерт за комунална
предузећа, предсједник
2) Драган Пајић, дипл.инж.руд., Начелник
Одјељења за стамбено-комуналне послове, члан
3) мр Боривоје Голубовић, Предсједник Надзорног одбора"Комуналац" а.д, члан
4) мр Ћорђо Петковић, директор "Комуналац"
а.д, члан
5) Јовичић Ана, дипл.правник, службеник у
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности,
члан
За оперативног секретара, без права гласа именује се Денис Пијетловић, дипл.екон. из Дервенте.
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2. Задаци Радне групе су:
a) Извршити анализу постојеће организације
предузећа Комуналац ад Дервента са становишта
финансијских резултата у протекле три године,
организационе и управљачке структуре предузећа
са становишта управљања ресурсима предузећа, те
квалитета и обима извршавања послова регистрованих у дјелатностима предузећа.
б) Извршити анализу постојећих нормативних
аката који дефинишу област комуналних дјелатности (Закона, Одлука рз надлежноси општине
итд.), a са циљем њиховог побољшања и прилагођавања потребама корисника услуга и локалне
самоуправе.
в) Дефинисати дугорочну стратегију развоја и
унапређења комуналних услуга пo питању квалитета и обима на подручју општине Дервента, a
истовремено исказати социјалну одговорност пo
питању политике цијена.
г) Ha основу претходних тачака Радна група
ће сачинити Елаборат о могућој трансформацији
предузећа Комуналац ад Дервента у складу са
позитивним законским прописима који регулишу
комуналне дјелатности и организацију и рад предузећа.
д) У раду Радне групе биће могуће ангажовање спољних стручних лица који могу дати допринос у квалитетном решавању постављених
задатака.
3. Писмени извјештај са конкретним резултатима, Радна група je дужна да достави Начелнику општине Дервента у року од 120 дана од
дана потписивања Рјешења.
4. Радној групи припада накнада за рад a
висина накнаде биће одређена посебним Закључком Начелника општине Дервента.
5. Ово рјешење објавити у "Службеном гласнику општине Дервента".
Број: 02-370-830
Датум: 24.02. 2012. год.
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
________________________________
36.
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Општине Дервента на основу рјешења број: 06372-13/12 од 08.02.2012. године извршило je у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број: 01-4, упис
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промјене лица овлашћених за заступање Заједнице
за управљање зградом Дервента, улица Хајдук
Вељка број 5, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлашћених за заступање Заједнице за управљање зградом Дервента, улица Хајдук Вељка број 5, тако што се из
регистра брише ранији заступник, Видовић Жељко,
a у регистар се уписује лице овлашћено за заступање заједнице, Јовановић Зоран, који заступа заједницу самостално и без ограничења.
Број: 06-372-13/12
Датум: 08.02. 2012. год.
Службено лице органа
дипл. инг. Драган М. Пајић, с.р.
________________________________

Датум: 02. 03. 2012. год.

372-16 од 13.02.2012. године извршило je у регистру заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарском листу број: 1-16, упис промјене
лица овлашћених за заступање Заједнице за управљање зградом у улици Дервентских ослободилаца
СП-45, улази 1 и 2, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлашћених за заступање Заједнице за управљање зградом у улици
Дервентских ослободилаца СП-45, улази 1 и 2,
тако што се из регистра брише ранији заступник,
Илић Стаменко, a у регистар се уписује лице овлашћено за заступање заједнице, Павловић Драгић,
који заступа заједницу самостално и без ограничења.
Број: 06-372-13/12
Датум: 08.02. 2012. год.

37.
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Општине Дервента на основу рјешења број: 06-

Службено лице органа
дипл. инг. Драган М. Пајић, с.р.
________________________________

Датум: 02. 03. 2012. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број 2 Страна 15

САДРЖАЈ
Ред. број.

Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
16. Одлука о општинским административним таксама ..............................................................................1
17. Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени м2
корисне стамбене површине у 2011. години на подручју општине Дервента ....................................4
18. Одлука о приступању општине Дервента у чланство
Савеза општина и градова Републике Српске .......................................................................................5
19. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента ..............................................................................5
20. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора
Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента ..............................................................................6
21. Закључак о прихватању Нацрта одлуке о усвајању Локалног програма
заштите животне средине општине Дервента-ЛЕАП за период 2012-2017. године ..........................7
22. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Акционог плана имплементације
Стратегије развоја општине Дервента за период 2011-2016. године у 2011. години .........................7
23. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији пројекта
"Локално je примарно", компоненте Подршка скупштини општине
за период јули-септембар 2011. године (трећи квартал) .......................................................................7
24. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији пројекта
"Локално je примарно", компоненте Подршка скупштини општине
за период октобар-децембар 2011. године (четврти квартал) ..............................................................7
25. Закључак о усвајању Општинског акционог плана за 2012.
годину с циљем реализације компоненте "Подршка скупштини општине"
у оквиру пројекта "Локално je примарно" .............................................................................................8
26. Закључак о усвајању Информације о раду општинских инспектора у 2011. години.......................10
27. Закључак о усвајању Информације о раду комуналне полиције за 2011. годину ............................10
28. Закључак о усвајању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине Дервента ..........10
29. Закључак о усвајању Информације о упису ученика и стручној заступљености
наставног кадра у школској 2011/2012. години у основним школама ..............................................10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
30. Одлука о висини мјесечног износа стипендија .....................................................................................11
31. Рјешење о именовању Комисије за набавке-избор најповољнијег понуђача
за набавку нафте и нафтних деривата за 2012. годину .......................................................................11

Страна 16 Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Датум: 02. 03. 2012. год.
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