SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa

Odgovorni urednik:

GOD. 23. BROJ 4/14
Derventa, 11. 04. 2014. god.

MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
Član 4.

77.
Na osnovu člana 6. stav 1. tačka a) Zakona o
grobljima i pogrebnoj djelatnosti ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 31/13), člana 30. a u vezi sa
članom 14. stav 1. alineja 9. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine
Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila
2014. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju javnog groblja
Član 1.
Ovom odlukom osniva se javno groblje na k.č.
453/2, upisanoj u Posjedovni list broj: 470/538, KO
Derventa I, na ime posjednika Opština Derventa,
površine 3184 m2.
Član 2.
Javno groblje iz člana 1. namijenjeno je za
sahranu svih lica sa područja opštine Derventa, bez
obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost.
Član 3.
Prilikom izgradnje javnog groblja moraju se
obezbijediti objekti sa pripadajućim prostorom i
komunalnom infrastrukturom groblja, u skladu sa
zakonskim propisima.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje
za prostorno uređenje i Odjeljenje za stambeno komunalne poslove.
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-62/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
78.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 11. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05,118/05 i 98/13), člana 7. i
42. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija
("Službeni list SR BiH", broj: 33/77, 12/87, 30/90 i
7/92), a u vezi sa članom 12. Ustavnog zakona za
sprovođenje Ustava Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 21/92), i člana 37.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština
opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8.
aprila 2014. godine, donijela je
ODLUKU
o izdavanju u zakup poslovnog prostora u Osinji
putem javnog oglašavanja
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SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 1.

Opština Derventa daje putem javnog oglašavanja
u zakup poslovni prostor površine 55 m2 u prizemlju
zgrade izgrađena na k.č. 1172 upisana u PL 166 u KO
Osinja.

Datum: 11. 04. 2014. god.

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-63/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________

Član 2.
79.
Poslovni prostor iz člana 1. daje se u zakup
zainteresovanim pravnim i fizičkim licima putem
javne licitacije, koju će raspisati Načelnik opštine
Derventa.
Javna licitacija će se provesti na način propisan
Pravilnikom o postupku javnog nadmetanja za prodaju
nepokretnosti u društvenoj svojini ("Službeni list SR
BiH", broj: 28/79).
Član 3.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 22. Zakona o
komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/11) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine
Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila
2014. godine, donijela je

Ovlašćuje se Načelnik opštine Derventa da
formira Komisiju za sprovođenje postupka javne
licitacije za izdavanje u zakup poslovnog prostora.
Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Član 4.

U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 17/12), u članu 2. stav
2. riječi: "garažni, dvorišni ili pomoćni prostor"
zamjenjuju se riječima: "garažni prostor, dvorišni ili
pomoćni objekti".

Početna cijena mjesečne zakupnine poslovnog
prostora iz člana 1. iznosi 160,00 KM.
Član 5.
Sa najpovoljnijim ponuđačem Načelnik opštine
će zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora na
period od dvije godine.
Član 6.
Ugovorom o zakupu poslovnog prostora regulisaće se ugovorni odnosi između ugovarača.
Član 7.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Načelnik
opštine Derventa.
Sve stručne i administrativno-tehničke poslove
obavljaće Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i
Odjeljenje za finansije Administrativne službe opštine
Derventa.
Član 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Član 1.

Član 2.
Član 4. mijenja se i glasi:
Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje
prvog dana sljedećeg mjeseca od izgradnje, sticanja u
vlasništvo, odnosno sticanja prava korišćenja stambenog, poslovnog i drugog prostora.
Član 3.
U članu 5. stav 2. mijenja se i glasi:
"Visina naknade za stambeni prostor obračunava
se po zonama, kako slijedi:
I zona 1m2 .......................................... 0,090 KM
II zona ................................................. 0,075 KM
III zona ................................................ 0,065 KM
IV zona 1m2 ...................................... 0,050 KM
V zona 1m2 ........................................ 0,035 KM
VI zona 1m2 ..................................... 0,020 KM".

Datum: 11. 04. 2014. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA

Član 4.
U članu 6. stav 1. alineja 4. riječi: "- za garažni i
pomoćni prostor, dvorišne i gospo-darske objekte"
zamjenjuju se riječima: "- za garažni prostor, dvorišne
ili pomoćne objekte".
Član 5.
Član 8. briše se, a ostali članovi pomjeraju se.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se od 01.05.2014. godine.
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Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
81.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Derventa za 2013. godinu,
Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice
održane 8. aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-64/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Dom
zdravlja Derventa za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

80.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 26. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 37.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", br-oj: 3/13), i člana 182.
stav 1. alineja 1. Poslovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09
- Prečišćeni tekst i 3/13), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu Načelnika opštine Derventa i radu
Opštinske uprave Derventa u 2013. godini, Skupština
opš-tine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8.
aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu Načelnika opštine Derventa i radu Opštinske
uprave Derventa u 2013. godini.

Broj: 01-022-66/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
82.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Repu-blike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj; 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja JZU Dom zdravlja
Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine Derventa
na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-65/14
Datum: 8. aprila 2014. god.

1. Skupština opštine Derventa daje sagla-snost na
Program rada i poslovanja Javne zdravstvene ustanove
Dom zdravlja Derventa za 2014. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
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SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-67/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________

Datum: 11. 04. 2014. god.

1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i poslovanja JU "Centar za socijalni rad
Derventa" Derventa za 2014. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

83.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu i poslovanju JU "Centar za socijalni
rad Derventa" Derventa za period od 01.01. do
31.12.2013. godine, Skupština opštine Derventa na
nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju JU "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa za period od 01.01. do 31.12.2013.
godine.

Broj: 01-022-69/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
85.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu i poslovanju JPU "Trol" Derventa za
period od 01.01. do 31.12.2013. godine, Skupština
opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8.
aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-68/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju JPU "Trol" Derventa za period od
01.01. do 31.12.2013. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-70/14
Datum: 8. aprila 2014. god.

84.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja JU "Centar za socijalni rad
Derventa" Derventa za 2014. godinu, Skupština
opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8.
aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
86.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja JPU "TROL" Derventa za

Datum: 11. 04. 2014. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA

2014. godinu, Skupština opštine Derventa na nastavku
17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i poslovanja JPU "Trol" Derventa za
2014. godinu.
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Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja JU "Sportsko kulturni
centar" Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine
Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila
2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-71/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________

1. Skzšština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i poslovanja JU "Sportsko kulturni
centar" Derventa za 2014. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-73/14
Datum: 8. aprila 2014. god.

87.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu i poslovanju JU "Sportsko kulturni
centar" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013.
godine, Skupština opštine Derventa na nastavku 17.
sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju JU "Sportsko kulturni centar"
Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-72/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
88.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
89.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu i poslovanju JU Narodna biblioteka
"Branko Radičević" Derventa za period od 01.01. 31.12.2013. godine, Skupština opštine Derventa na
nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju JU Narodna biblioteka "Branko
Radičević" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013.
godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-74/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
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Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________

Datum: 11. 04. 2014. god.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

90.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja JU Narodna biblioteka
"Branko Radičević" Derventa za 2014. godinu,
Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice
održane 8. aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skzšština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i poslovanja JU Narodna biblioteka
"Branko Radičević" Derventa za 2014. godinu.

Broj: 01-022-76/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
92.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja JU "Centar za kulturu"
Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine Derventa
na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014.
godine, donijela je

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-75/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________

ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i poslovanja JU "Centar za kulturu"
Derventa za 2014. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-77/14
Datum: 8. aprila 2014. god.

91.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu i poslovanju JU "Centar za kulturu"
Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine,
Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice
održane 8. aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju JU "Centar za kulturu" Derventa za
period od 01.01. - 31.12.2013. godine.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________

93.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu i poslovanju JU "Gerontološki centar"
Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine,
Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice
održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

Datum: 11. 04. 2014. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA

ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju JU "Gerontološki centar" Derventa
za period od 01.01.-31.12.2013. godine.

opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Izvještaja o radu i poslovanju JU "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa za period od
01.01. - 31.12. 2013. godine, Skupština opštine Derventa na na-stavku 17. sjednice održane 8. aprila
2014. godine, donijela je

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-78/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
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ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju JU "Turistička orga-nizacija opštine
Derventa" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013.
godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

94.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja JU "Gerontološki centar"
Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine Derventa
na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skzšština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i poslovanja JU "Gerontološki centar"
Derventa za 2014. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-79/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________

Broj: 01-022-80/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
96.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja JU "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa za 2014. godinu,
Skupština opštine Derventa na nastavku 17, sjednice
održane 8. aprila 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i poslovanja JU "Turistička organizacija
opštine Derventa" Derventa za 2014. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

95.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik

Broj: 01-022-81/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
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Datum: 11. 04. 2014. god.

Broj: 01-022-83/14
Datum: 8. aprila 2014. god.

97.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o upisu
učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u
školskoj 2013/2014. godini u srednjim školama, sa
osvrtom na Plan upisa učenika u prve razrede srednjih
škola u školskoj 2014/2015. godini, Skupština opštine
Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila
2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti
nastavnog kadra u školskoj 2013/2014. godini u
srednjim školama, sa osvrtom na Plan upisa učenika u
prve razrede srednjih škola u školskoj 2014/2015.
godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derienta".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-82/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
98.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opš-tine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o stanju u
oblasti kulture na području opštine i mjere za
prevazilaženje stanja, Skupština opštine Derventa na
nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine,
donijela je

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
99.
Na osnovu člana 5. stav 1. tačka z) Zakona o
javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj 75/04 i 78/11), člana 14. stav 1. Odluke o
organizovanju Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa" Derventa u pravnoj formi privrednog
društva oblika-jednočlano društvo sa ograničenom
odgovornošću ("Službeni glasnik opštine Derventa"
broj 8/13) i člana 13. alineja 8. i člana 22. alineja 6.
Statuta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa" Derventa društvo sa ograničenom odgovornošću-Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj 10/13), Skupština opštine Derventa, u
funkciji Skupštine preduzeća na nastavku 17. sjednice
održane 8. aprila 2014. godine, donijela je
ODLUKU
o pokriću gubitka poslovne 2013. godine Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"
Derventa doo
Član 1.
Godišnji gubitak iskazan u finansijskim
dokumentima - Završnom računu za 2013. godinu u
iznosu od 3.408,00 KM, Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa doo, biće
pokriven prihodima od poslovanja u narednom
periodu.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o stanju u oblasti kulture na području opštine i
mjere za prevazilaženje stanja.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-84/14
Datum: 8. aprila 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________

Datum: 11. 04. 2014. god.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA

Ostali članovi se pomijeraju dalje po redosljedu.

100.
Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o
budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni .
glasnik Republike Srpske", broj: 121/12) , člana 6. stav
1. tačka b) Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 36/09 i 52/11) člana 65. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), Načelnik opštine Derventa, donio je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim
kontrolnim postupcima
Član 1.
U Pravilniku o internim kontrolnim postupcima
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 2/14). pod
poglavljem II KONTROLNO OKRUŽENJE u stavu 1.
iza riječi "zamjenika načelnika opštine" dodaju se
riječi "predsjednika skupštine oštine", a u istom stavu
iza tačke 8. dodaje se tačka 9. koja glasi: " 9. Stručna
služba Skupštine opštine"
Član 2.
U članu 2. u stavu 12. zadnja rečenica mijenja se
i glasi:
"Shodno Pravilniku o kriterijumima za sticanje
statusa budžetskog korisnika ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 116/13) u sistem trezora će se
uključivati i drugi budžetski korisnici".
U članu 2. u stavu 16. iza riječi "Plate" dodaje se
riječ "i naknade". U članu 2. stavu 17. iza riječi "Plate"
dodaju se riječi " i naknade".
Član 3.
U članu 8. u stavu 2. iza riječi "načelnik Odjeljenja za finansije" briše se ostatak teksta i dodaje novi
tekst koji glasi:
"dostavlja stručnim saradnicima - izvršiocima,
svakom iz njegove nadležnosti".
Član 4.
U članu 10. iza riječi "pošiljaocu" stavlja se tačka
a ostatak teksta se briše.
Član 5.
Član 26. se briše.
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Član 6.
Dosadašnji član 34. mijenja se i glasi.
"Na osnovu podnesenih zahtjeva za kapitalna
ulaganja i kapitalne pomoći sačinjava se prijedlog
Plana kapitalnih ulaganja rangiranjem projekata u
skladu sa politikom investiranja i razvoja opštine. Na
bazi usvojenog Plana kapitalnih ulaganja od strane
Skupštine oštine potrebno je, kada se steknu uslovi za
realizaciju projekta, da korisnici kapitalnih pomoćr
dostave dokumentaciju o provedenom postupku javne
nabavke i da se zaključi zajednički ugovor sa izvođačem radova i korisnikom pomoći. Plaćanje obaveza
iz ugovora vrši opština Derventa na osnovu
ispostavljenih građevinskih situacija ili računa.
Druga varijanta je, kada se stvore uslovi za realizaciju projekta a postoje razlozi da konačno plaćanje
vrši korisnik pomoći, da se zaključi ugovor sa korisnikom pomoći. Opština Derventa uplaćuje sredstva
kapitalne pomoći na račun korisnika, koji je dužan
dostaviti dokaze o njihovom namjenskom utrošku.
Kapitalne pomoći se odnose na sufinansiranje ulaganja
u imovinu koja nije u vlasništvu opštine".
Član 7.
U dosadašnjem članu 35. u tački 10. iza riječi
"preduzimanjem" dodaju se riječi: "raznih mjera i
pokretanjem", a naredna rečenica mijenja i glasi: "
Procjena naplativosti potraživanja vrši se u skladu u sa
Pravilnikom o računovodstvu, godišnje nakon popisa
potraživanja i utiče na smanjenje rizika".
Tačka 11. istog člana mijenja se i glasi:
"Smanjen rizik u smislu efikasnije kontrole
budžetskih korisnika i smanjenje troškova postiže se
obavljanjem knjigovodstvenih poslova za određeni
broj javnih ustanova u okviru Odjeljenja za finansije.
Član 8.
U dosadašnjem članu 36. u stavu 4. umjesto riječi
"Administrativne službe" dodaju se riječi "Opštinske
uprave.".
Član 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
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Broj: 02-022-85
Datum: 11.04.2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
101.
Na osnovu člana 58. Zakona o socijalnoj zaštiti
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 37/12),
članova 14. 15. i 16. Pravilnika o procjeni potreba i
usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 117/12),
člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 101/04,
42/05, 118/05 i 98/13) i člana 65. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13 donosim
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju prvostepene
stručne Komisije za procjenu potreba i
usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u
razvoju
1. U Rješenju o imenovanju prvostepene stručne
komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i
omladine sa smetnjama u razvoju, ("Službeni glasnik
opštine Derventa broj 3/13"), u tački 1. pod 1) riječi:
"dr Gordana Vekić, pedijatar, predsjednik", zamjenjuju
se riječima: "dr Nada Čečavac, pedijatar, predsjednik".
2. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje:
S obzirom da je dosadašnji predsjednik
Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i
usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
dr Gordana Vekić, pedijatar, dala ostavku zbog ličnih
razloga, na prijedlog Centra za socijalni rad, za
predsjednika se imenuje dr Nada Čečavac - pedijatar,
koja ispunjava propisane uslove.
Broj: 02-111-39/14
Datum: 10.04.2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________

Datum: 11. 04. 2014. god.

102.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postzttku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
- Čučković Mihajlo, pravnik, član
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dip. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za održavanje sistema za prikupljanje
atmosferskih voda u toku 2014. godine, dana 24, 04.
2014. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-20/14
Datum: 08.04.2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________

Datum: 11. 04. 2014. god.
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