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На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:  97/16 
и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 5. Статута Града Дервента 
(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 
града Дервента на 4. сједници, одржаној 29. априла 2021. 
године, донијела је 

 

П Л А Н  
К А П И Т А Л Н И Х  У Л А Г А Њ А  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

З А  2 0 2 1 .  Г О Д И Н У  

 
 
 

 
Члан 1. 

 
 У Буџету Града Дервента за 2021. годину („Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), на потрошачкој јединици: 
Начелник општине, број 00270120, економски код 511 – Издаци 
за произведену сталну имовину (капитална улагања) 
планирана су средства у износу 1.393.700,00 КМ, која се 
распоређују овим планом. 

 
Члан 2. 

 
План капиталних улагања Града Дервента за 2021. годину 
распоређује се на сљедеће пројекте: 

 

редни број 
групе и 

пројекта 
ГРУПЕ УЛАГАЊА-НАЗИВ ПРОЈЕКТА Износ у КМ 

1 2 3 

I 415200 - Капитални грантови 40.000,00 

1 Помоћ цркви СВ. Јуре у одржавању гробља 5.000,00 

2 Исламска заједница Дервента 5.000,00 

3 Суфинансирање изградње цркве у Пољу 10.000,00 

4 Суфинансирање изградње цркве у Новом насељу 10.000,00 

5 Суфинансирање изградње цркве у Дријену 10.000,00 

      

II 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.283.700,00 

      

II а 511100 - Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева 1.127.000,00 

1 Изградња пута у Осињи, засеок Рауковићи 15.000,00 

2 
Наставак изградње пута у Доњим Церанима дионица Стјепановића брдо према излетишту 
Прљача 80.000,00 

3 Изградња пута Горњем Детлаку дионица Чолићи-Костићи 70.000,00 
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4 Изградња пута у Осињи, Јаћимовићи-Станковићи  10.000,00 

5 Наставак изградње пута у Горњим Календеровцима Засеок Петковићи-Аничићи 15.000,00 

6 

Реконструкција дијелова улице 16. Крајишке  (дионица поред вулканизерске радње 
Маркуљевић, дионица (сокак) поред продавнице Станић, дионица (сокак) поред куће 
Станојевића 90.000,00 

7 Изградња пута у улици Бранка Ћопића (Ново насеље) 55.000,00 

8 Изградња пута у улици Косовка дјевојка (Ново насеље) 45.000,00 

9 Изградња пута у Црнчи, Дјевојачко гробље-Нединићи-Осиња баре 27.000,00 

10 Реконструкција моста у Доњем Детлаку 5.000,00 

11 Изградња пута у Осињи дионица Мајсторовића врело-продавница Ананија 75.000,00 

12 Наставак изградње улице 8. марта  10.000,00 

13 Уређење путног правца у Новим Лужанима 10.000,00 

14 Изградња пута у Мишинцима, Матићи-Пашалићи, гробље Мишинци 40.000,00 

15 Изградња пута у Малој Сочаници, Брдо Савића, гробље Мала Сочаница, Ћорићи 15.000,00 

16 Изградња пута у Г. Церанима, Калемчићи-гробље 40.000,00 

17 Изградња пута у Великој Сочаници, засеок Даниловићи 20.000,00 

18 Изградња пута у Доњој Лупљаници засеок Живковићи-Вукичевићи 25.000,00 

19 Изградња пута у Трстенцима, Милинковићи 20.000,00 

20 Изградња пута у Великој Сочаници засеок Тадићи 15.000,00 

21 Наставак изградње пута у Горњој Лупљаници Лексија-Бајковац 15.000,00 

22 Изградња приступног пута у Црнчи, Наградићи-Балешевићи 25.000,00 

23 Изградња приступног пута у Црнчи, Јагодићи-Ерићи 20.000,00 

24 Изградња приступног пута у Црнчи, Поповић Златко-Дом Црнча 5.000,00 

25 Изградња пута у Пољу, засеок Поповићи-Ђекићи  15.000,00 

26 Изградња пута у Босанским Лужанима према Висећем мосту 15.000,00 

27 Изградња и асфалтирање пута у улици Марка Краљевића  20.000,00 

28 
Изградња пута Лупљаница-Врхови-Дервента, дионица од Лексије до Ђукић/Чолић-до 
скретања за православно гробље у дужини од 660 метара 50.000,00 

29 Наставак изградње пута Доњи Церани школа-Гатарићи-Тепићи 40.000,00 

30 Наставак изградње пута Марићи-Радишковићи у Појезни 30.000,00 

31 
Наставак изградње путног правца Калемчићи-Јошића баре-Петрин Хан, дионица код 
Аџића/Илића у дужини од 320 метара 20.000,00 



3 

10.05.2021.                                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА- Број 10 

34 
Завршетак изградње пута у Мишковцима дионица школа -Јевтићи-Милићи у дужни од 750 
метара 70.000,00 

35 Изградња пута у Мишковцима, магистрални пут-гробље (Кршићи) у дужни од 400 метара 35.000,00 

36 Изградња пута у Дијену (Џигеровића пут)  18.000,00 

 37  Изградња пута у Црнчи, Богдановића пут 12.000,00  

38 Изградња пута Дубочац-Пјеваловац-Гробље 45.000,00 

39 Наставак изградње пута у насељу Дрин 10.000,00 

II б 511100 - Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација 68.000,00 

1  Изградња водовода у Лужанима („Турски“) 40.000,00 

2 Изградња и прикључак на канализациону мрежу у Свиленграду 25.000,00 

3 Уређење простора изворишта "Темпл" 3.000,00 

      

II в 511100 - Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 32.000,00 

1 Постављање расвјете у улици Ђенерала Драже према Бишћанском дому 3.000,00 

2 Изградња спомен собе 10.000,00 

3 Изградња  гробља у Куљеновцима 10.000,00 

4 Изградња игралишта ФК Борац Осиња 2.000,00 

5 Постављање јавне расвјете на локалцији центар МЗ Трстенци 5.000,00 

6 Наставак изградње игралишта у Новом Насељу 2.000,00 

      

II г 
511100 - Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих 

објеката 56.700,00 

      

1 
Пројектовање канализације мреже кроз насеље Луг (од Златног Луга до Агићке цркве, са 
старим путем) са урбанистичко техничким условима 10.000,00 

2 Пројектовање водоводне и канализационе мреже за градског и сеоско подручје 46.700,00 

      

III 
511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката 70.000,00 

      

1 
Пројекат енергетске ефикасности -замјена фасаде на гради (угловници) на Тргу 
православља  20.000,00 

2 
Пројекат енергетске ефикасности у ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ 
(реконструкција крова) 50.000,00 

      

УКУПНО КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ 
1.393.700,00 

 
Члан 3. 

 
У складу са контним оквиром пројекти су 

обједињени у групе: 
1) Група I Капитали грантови су планиране на конту 

415200 у укупном износу од 40.000,00 КМ, и представљају 

финансијску подршку социјалним  програмима и пројектима 
одрживог повратка. 

 
2) Група II Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката је планирана на конту 511100 у укупном 
износу од 1.283.700,00 КМ. Ова група пројеката је подијељена 
на сљедеће подгрупе: 
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1. IIа - Издаци за изградњу и прибављање 
путева и ауто путева у укупном износу од  1.127.000,00 
КМ, 

2.  IIб - Издаци  за изградњу и прибављање 
плиновода, водовода и канализација у укупном износу 
од 68.000,00 КМ, 

3.   IIв - Издаци за изградњу и прибављање 
осталих објеката у износу од 32.000,00 КМ, 

4. IIг - Издаци за пројектовање и остали издаци 
за прибављање осталих објеката (пројектовање, 
надзор, испитивање, таксе, ревизију техничке 
документације и др.) у укупном износу од 56.700,00 и 
односи се на финансирање израде пројеката, геодетска 
снимања за пројекте, ревизије пројеката, прибављања  
сагласности, таксе за грађење и друге документе, 
стручни надзор, испитивања квалитета, израду 
стратешких докумената и сл. 

 
3) Група III Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката је планирана на 
конту 511200 у укупном износу од 70.000,00 КМ.  
 

Члан 4. 
 

 Наведена средства из члана 3. овог плана унијеће се 
у оперативни буџет за 2021. годину по групама пројеката како је 
дефинисано Планом  капиталних улагања. 

 
Члан 5. 

 
 Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику града Дервента». 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-196/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК               
29. априла 2021. године                               СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 24. Закона о административним таксама 
(„Службени гласник Републике Српске“,број: 100/11, 103/11, 
67/13 и 123/20) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута Града 
Дервента („Службени  гласник града  Дервента“, број 6/21), 
Скупштина града Дервента на 4. сједници одржаној 29. априла 
2021. године, донијела је  
  

О Д Л У К У  
О  Г Р А Д С К И М   А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И М  

Т А К С А М А  
 

Члан 1. 
 
 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 Градској  управи Града 
Дервента  (у даљем тексту: Градска управа).  

 
Члан 2. 

 
 (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 је прописана 
таксеном тарифом.  
                                                                    

Члан 3. 
 
 (1) Таксени обвезник је лице по чијем се захтјеву 
поступак покреће, односно врше  
     радње предвиђене таксеном тарифом.  
 (2) Ако за исту таксу постоје два или више таксених 
обвезника, њихова обавеза је   
    солидарна.  

 
 
 

Члан 4. 
 
 (1) Ако таксеном тарифом није другачије прописано 
таксена обавеза настаје:  
 
 1) за писмене поднеске - у тренутку кад се предају, а 
за усмено саопштење које се даје на записник -  у тренутку кад 
се записник сачини,  
 2) за рјешења, дозволе и друге исправе - у тренутку 
подношења захтјева, односно поднеска за њихово издавање и  
       3) за управне радње - у тренутку подношења захтјева 
за извршење тих радњи.  
 
 (2) Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.  
 

Члан 5. 
 
 Ако се исправа за коју се плаћа такса по захтјеву 
странке издаје у два или више примјерака, за други и сваки 
наредни примјерак, плаћа се такса као за препис или овјеру 
преписа.  

Члан 6. 
 
 (1) Службено лице које прима таксени поднесак дужно 
је поништити налијепљену  
     таксу.  
 (2) Ако је такса уплаћена накнадно, поништава је 
службено лице органа које доноси рјешење или другу исправу 
за коју се плаћа такса.  
 
 (3) Такса се поништава штамбиљом „поништено“, а у 
случају да то није могуће -  такса се поништава потписом 
службеног лица из става 1. и 2. овог члана.  
 
 (4) У рјешењу или другој исправи за коју је такса 
плаћена мора се означити да је такса плаћена, у којем износу и 
по 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. 
 

Члан 7. 
 
 Поступак и начин наплаћивања административне таксе 
врши се у складу са Законом о административним таксама.                                                                
 

Члан 8. 
 
 (1) Ослобађање од плаћања административне таксе 
врши се у складу са чланом 13. Закона о административним 
таксама.  
 (2) Административна такса се не плаћа за списе и 
радње наведене у члану 14. Закона о административним 
таксама.   
 (3) Поред ослобађања из члана 13. Закона о 
административним таксама од плаћања таксе ослобођени су 
предсједници савјета МЗ када поднесу захтјеве у име мјесне 
заједнице.  
 (4) Поред списа и радњи наведених у члану 14. Закона 
о административним таксама за које се такса не плаћа, такса се 
неће плаћати за: 
  1) списе и радње у поступку за остваривање права на 
једнократне новчане и друге видове помоћи и донација,   
 2) списе 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 је рођење и смрт пријављена у законом 
предвиђеном року,  
 4) за рјешења и закључке којим се захтјев странке 
одбија и одбацује или поступак обуставља,    
 5) приликом предаје документације у поступку јавних 
набавки, расписаних лицитација и конкурса,  
  6) за подношење захтјева о слободи приступа 
информацијама. 
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Члан 9. 
 

 За списе и радње у Градској управи таксе се плаћају по 
сљедећој тарифи градских  административних такса:  

 
 

ТАРИФА ГРАДСКИХ  
АДМИНИСТРАТИВНИХ  ТАКСА 

 
I - РЈЕШЕЊА 

 
Тарифни број 1. 

 
За сва рјешења за која није прописана посебна 
такса...................................................................................10,00 КМ.  
 
 Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више странака 
(лица), такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута 
колико има лица којима се рјешење доставља.  
 
 За рјешења донесена по жалбама не плаћа се такса.  
 

II- ПОДНЕСЦИ 
 

Тарифни број 2. 
 
За жалбе против рјешења која донесе Градска управа Града 
Дервента, ако по жалби рјешава надлежни градски 
орган...................................................................................10,00 КМ  
 

 
III – ОВЈЕРЕ: ПОТПИСИ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ   

 
Тарифни број 3. 

 
(1) За овјеру потписа, рукописа и преписа:  
                                                                      
1) за овјеру сваког потписа, ако није другачије прописано  
(пуномоћ, изјава, сагласност, кућна листа и сл.)............. 4,00 КМ   
 
2) за овјеру рукописа, за овјеру преписа и фотокопије 
документа од сваког  полутабака оригинала....................2,00 КМ  
 
(2) за овјеру плана, цртежа, пројекта и слично...............10,00 КМ  
 
(3) Под полутабаком подразумијева се лист хартије од двије 
странице А4 формата или мањег.  
  

Тарифни број 4. 
 
 (1) За овјеру уговора, плаћа се овјера сваког потписа....5,00 КМ  
 
 (2) Сматра се да је извршена овјера  уговора ако се овјере 
потписи уговорних страна. 
   
 (3) Свака измјена садржине уговора сматра се у таксеном 
погледу као нови уговор. 
 

 
Тарифни број 5. 

 
(1) За коришћење предмета из архиве (пројектно-техничка 
документација)  .................................................................10,00 КМ  
 
(2) За издавање преписа архивских докумената............10,00 КМ  
 
                             

IV- ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА 
 

Тарифни број 6. 
 
 (1) за рјешења о накнадном упису држављанства у МКР за 
лица рођена у републикама бивше СФРЈ ......................30,00 КМ 
 
(2) изјаве о издржавању за иностранство....................... 10,00 КМ  
 
(3) изјаве о  признавању очинства која се даје на 
записник................................................................................5,00 КМ   
 

(4) за изјаве о промјени презимена која се даје у матичној 
служби и мјесној Канцеларији, а у складу са чланом 10. став 2. 
Закона о личном имену ......................................................5,00 КМ   
 
(5) рјешења о промјени  ентитетског држављанства......10,00 КМ 
 
(6) накнадни  упис у МКД  лица која су уписана у МКР...10,00 КМ  
 
(7) накнадни  упис у МКР лица коме је уписано држављанство 
РС у  МКД. .........................................................................10,00 КМ  

 
(8) упис чињенице рођења и закључења брака држављана БиХ  
и Републике Српске, настала ван територије БиХ............5,00 КМ  
 
(9) рјешења о промјени личног имена или само имена или само 
презимена ..........................................................................30,00 КМ  
   

 
V - РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА 

 
Тарифни број 7. 

 
ОБЛАСТ  ПРИВРЕДЕ  
 
(1) За списе и радње у вези са регистрацијом предузетника 
плаћају се таксе у сљедећим износима:  
1) за оснивање..................................................................... 30,00 КМ 
2) за промјене података уписаних у регистар ...................20,00 КМ 
3) за престанак обављања дјелатности ….........................10,00 КМ 
4) за припремне радње .......................................................10,00 КМ 
5) за резервацију пословног имена која обухвата регистрацију и 
брисање ...............................................................................15,00 КМ      
 
(2) за рјешења о одобрењу извођења музике уживо...…..20,00 КМ 
 
(3) за рјешења о категоризацији угоститељских објеката за 
смјештај врсте: апартман, кућа за одмор,соба за изнајмљивање, 
сеоско домаћинство и камп …………..................................30,00 КМ 
 
(4) за привремена рјешења до 7 дана ....……....................10,00 КМ 
 
(5) за привремена рјешења до 1 године.............................20,00 КМ 
 
(6) за рјешења за обављање дјелатности у дане Дервентског 
вашара: 
 1) угоститељски објекти и забавне игре ……………….... 30,00 КМ 
 2) штандови и слично .....................………………………...15,00 КМ 
 
(7) Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси 
електронским путем, износ таксе  из става 1. ове тарифе 
умањује се за 50%.  
                                         

VI- ВОДОПРИВРЕДНЕ ТАКСЕ 
 

Тарифни број 8. 
 
За издавање водне сагласности ..................................... 30,00 КМ  
 
 

Тарифни број 9. 
 
За издавање водне дозволе.............................................80,00 КМ   
 
 

VII  -ТЕХНИЧКИ  ПРЕГЛЕД 
 

Тарифни број 10. 
 
За издавање локацијских услова .....................................20,00 КМ  
 

Тарифни број 11. 
 
(1) За одобрење за грађење плаћа се такса према 
предрачунској вриједности објекта,  
и то:   
1)  до 100.000,00 КМ - 0,3% на предрачунску вриједност објекта,  
2)  преко 100.000,00 КМ - 0,5%  на предрачунску вриједност 
објекта, али не више од .............................................10.000,00 КМ  
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(2) за доношење рјешења о одобрењу за употребу 
објект................................................................................100,00 КМ  
 
 

VIII – ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ 
                                        

Тарифни број 12. 
 
(1) за издавање еколошке дозволе................................100,00 КМ  
 
(2) за ревизију еколошке дозволе ................................ 100,00 КМ  
 
(3) 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 КМ  
 

 
IX- ТАКСА ИЗ ОБЛАСТИ САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 
Тарифни број 13. 

   
(1) Одобрење (рјешење) за ископ и пренос посмртних остатака 
са једне локације на другу, спроводница и излазак инспектора 
на лице мјеста: 
1) на територији БиХ .........................................................25,00 КМ  
2) ван територије БиХ ...................................................... 40,00 КМ  
 

X- ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ УПИСА У 
РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА 
 

Тарифни број 14. 
 
(1) за упис оснивања заједнице, до четири етажна  власника, у 
регистар ............................................................................ 30,00 КМ  
 
(2) за упис оснивања заједнице, преко четири етажна власника, 
у регистар ..........................................................................50,00 КМ  
 
(3) за упис статусне промјене ..........................................30,00 КМ 
 
(4) за упис промјене лица овлашћених за заступање ....15,00 КМ 
  
(5) за извод из регистра или увјерење о подацима из 
регистра..............................................................................10,00 КМ                                            

 
XI - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА 

 
Тарифни број 15. 

 
(1) за легитимацију за возача такси возила …….............. 10,00 КМ 
 
(2) за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак 
у новом реду вожње ………...................…………............... 30,00 КМ 
 
(3) за упис чамца у регистар и издавање пловидбене 
дозволе.................................................................……….......20,00 КМ  
 
(4) за продужење пловидбене дозволе...............................10,00 КМ       
                                                                  

Члан 10. 
  
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о општинским административним таксама („Службени 
гласник општине Дервента“, број 13/18).  

 
Члан 11.  

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

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 

 
Број: 01-022-205/21                                   ПРЕДСЈЕДНИК     
29. априла 2021. године                        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                               Мирко Земуновић, с.р.                      
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На основу члана 39. став 2. тачка 23. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19 ) и члана 37. став 2. тачка 23. 
Статута Града  Дервента („Службени гласник града 
Дервента“, број 6/21 ), Скупштина града  Дервента на 4. 
сједници, одржаној 29. априла 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У  
О  О С Н И В А Њ У  О Д Б О Р А  З А  Ж А Л Б Е  Г Р А Д А  

Д Е Р В Е Н Т А  

 
Члан 1. 

 
 (1) Оснива се Одбор за жалбе Града Дервента (у 
даљем тексту: Одбор). 
 
 (2) Одбор одлучује у другом степену о жалбама 
учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у градску 
управу, о жалбама које се односе на статусна питања 
службеника и намјештеника, као и о другим жалбама утврђеним 
Законом о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе.   
 
 (3) Под статусним питањем службеника и намјештеника 
подразумијевају се: заснивање радног односа, премјештај, 
распоређивање, оцјењивање, напредовање, дисциплинска 
одговорност и престанак радног односа. 
 
 (4) Одлуке Одбора су коначне, а могу се преиспитивати 
од надлежног суда у складу са законом.  
 

Члан 2. 
 
 (1) Одбор има предсједника и два члана и самосталан 
је у свом раду.  
 
 (2) Предсједник и чланови Одбора немају статус 
службеника и намјештеника у  Градској управи. 

 
Члан 3. 

 
 (1) Предсједник и чланови Одбора имају право на 
накнаду за рад. 
 
 (2) Новчана накнада предсједнику и члановима Одбора 
износи 100,00КМ по одржаној сједници. 
 
 (3) Предсједник и чланови Одбора стичу право на 
новчану накнаду даном ступања на снагу акта о именовању 
предсједника, односно члана Одбора. 
 

Члан 4. 
 

 (1) Одбор одлучује већином гласова од укупног броја 
чланова. 
 
 (2) Одбор доноси Пословник о раду. 
 
 (3) Одбор има печат у складу са законом. 
 
 (4) Одбор о свом раду подноси извјештај Скупштини 
града  Дервента најмање једном годишње. 
 
 (5) Стручно-техничке послове за потребе Одбора 
обавља Одјељење за општу управу.  
 

Члан 5. 
 

(1) Предсједника и чланове Одбора именује 
Скупштина града Дервента након  

спроведеног јавног конкурса, на период од четири године, са 
могућношћу поновног избора. 
 
 (2) Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и у најмање једном дневном листу 
доступном јавности на територији Републике Српске, са роком 
од 15 дана за пријављивање кандидата. 
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 (3) За спровођење јавног конкурса за избор Одбора, 
Скупштина града Дервента именује комисију од пет чланова, од 
којих су три члана са листе стручњака коју утврђује Скупштина 
Града, а два члана су службеници који имају одговарајуће 
професионално искуство. 
 
 (4) Поступак за избор Одбора подразумијева контролу 
испуњености услова и улазни интервју, а спроводи се у року од 
30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата. 
 
 (5) Поступак именовања Одбора мора се окончати у 
року од 30 дана од дана достављања приједлога комисије из 
става 3. овог члана предсједнику Скупштине града.  
 
 (6) У случају да јавни конкурс за именовање Одбора 
није успио, Скупштина града  доноси закључак о неуспјелом 
јавном конкурсу који доставља свим кандидатима и одлуку о 
расписивању новог јавног конкурса у року од 30 дана од дана 
утврђивања да јавни конкурс није успио.  
 
 (7) Након престанка мандата Одбора или у случају да 
једном од чланова Одбора престане мандат прије истека 
времена на који је именован, Скупштина града до окончања 
поступка именовања Одбора или члана Одбора, именује 
вршиоце дужности Одбора или вршиоца дужности члана 
Одбора, а најдуже за период до 90 дана.  
 
 (8) Вршилац дужности члана Одбора мора да испуњава 
опште услове за запошљавање у Градској управи и посебне 
услове за именовање у складу са законом.  
 

Члан 6. 
 
 (1) У Одбор може бити именовано лице које испуњава 
опште услове за запошљавање у градској управи и посебне 
услове за именовање. 
 
 (2) Посебни услови за именовање су: 
1) да има завршен четворогодишњи студиј са звањем 
дипломирани правник или први циклус студија са звањем  
дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова 
или еквивалент,  
2)  да има најмање пет година радног искуства у траженом 
степену образовања, 
3) да има положен стручни испит за рад у органима управе или 
положен правосудни испит  и 
4) доказани резултати рада на ранијим пословима и 
посједовање организационих способности. 
 
 (3) За члана Одбора не могу се именовати лица 
запослена у општинско/градској управи.  
 

Члан 7. 
 
 Члану Одбора престаје мандат прије истека времена на 
које је именован у сљедећим случајевима: 
1)  у случају смрти, 
2) подношења оставке у писаној форми, 
3) ако је у поступку избора прећутао или дао нетачне податке 
који су били од значаја за именовање у Одбор, 
4) због неизвршавања, несавјесног, односно неблаговременог 
извршавања дужности, 
5) у случају потпуног губитка радне способности – даном 
правоснажности рјешења надлежног органа  и 
6) ако правоснажном пресудом буде осуђен на безусловну 
казну затвора у трајању од најмање шест мјесеци. 

 
Члан 8. 

 
 Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о оснивању Одбора за жалбе Општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 15/17).   
 

Члан 9. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-206/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                             
29. априла 2021. године                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 
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На основу члана 121. став 4. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) Скупштина 

града Дервента, на 4. сједници одржаној 29. априла 2021. 

године, донијела је 

О Д Л У К У  
О  В И С И Н И  Н А К Н А Д Е  П Р Е Д С Ј Е Д Н И Ц И М А  

С А В Ј Е Т А  М Ј Е С Н И Х  З А Ј Е Д Н И Ц А  Н А  
П О Д Р У Ч Ј У  Г Р А Д А   Д Е Р В Е Н Т А  З А  2 0 2 1 .  

Г О Д И Н У  

 
 

Члан 1. 
 
 (1) Предсједници савјета мјесних заједница имају право 
на накнаду за свој рад.   
 
 (2) Новчана накнада предсједницима савјета за 2021. 
годину, износи по 60,00 КМ мјесечно у бруто износу, односно у 
складу са расположивим средствима у Буџету Града.  
                                                                     

Члан 2. 
 
 Задужује се Одјељење за општу управу да сваког 
мјесеца у Одјељење за финансије достави списак предсједника 
савјета, на основу којег ће се вршити исплата. 

 
Члан 3. 

 
 За реализацију Одлуке задужује се Одјељење за 
општу управу и Одјељење за финансије. 

 
Члан 4. 

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

 
СКУПШТИНА  ГРАДА  ДЕРВЕНТА 

 
                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Број: 01-022-207/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
29. априла 2021. године                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

134 
  На основу члана 114. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 

и 36/19) и члана 116. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 

града Дервента, на 4. сједници одржаној 29. априла 2021. 

године, донијела је 

О Д Л У К У  
О  М Ј Е С Н И М  З А Ј Е Д Н И Ц А М А  Н А  П О Д Р У Ч Ј У  

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 
I -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком уређује се назив, подручје, послови које врши 
мјесна заједница, 
вођење регистра, поступак избора органа, начин финансирања, 
као и друга  
питања од значаја за рад мјесне заједнице ( у даљем тексту: 
Одлука).      

 
Члан 2. 

 
(1) Мјесна заједница као облик непосредног учешћа грађана у 
локалној самоуправи формира се за дио насељеног мјеста, 
односно, за подручје једног или више међусобно повезаних 
насељених мјеста ако је то засновано на просторним, 
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историјским, привредним или културним разлозима и ако је то у 
интересу становника ради остваривања заједничких интереса и 
потреба.     
(2) Мјесна заједница нема статус правног лица.  
(3) Мјесна заједница има печат, округлог облика , пречника 30 
мм, са кружно исписаним текстом ћирилицом и латиницом 
:“Република Српска, Град Дервента,  назив мјесне заједнице, а 
у средишту печата водоравно исписан назив сједишта мјесне 
заједнице“. 
(4) Евиденција о печатима води се у Одјељењу за општу 
управу. Начелник Одјељења за општу управу доноси рјешење 
којим се овлашћује предсједник савјета за руковање и употребу 
печата.   
(5) Отисак печата мјесне заједнице ставља се на одлуке које 
доноси савјет мјесне заједнице и које потпише предсједник 
савјета, на захтјеве и дописе које предсједник савјета упућује 
надлежним органима града и другим установама.    

 
Члан 3. 

 
 (1) У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани 
задовољавају и остварују:  
 
1)  покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи 
приликом припреме и доношења просторних и урбанистичких 
планова града  за подручје мјесне заједнице, 
2) покретањем инцијатива, давањем мишљења и учешћем у 
изградњи комуналних објеката у општој употреби, 
3)  покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о 
активностима које су у вези са развојем привреде и друштвених 
дјелатности, 
4) прикупљањем и достављањем органима града, јавним 
предузећима и установама представке и притужбе на њихов 
рад, као и иницијативе и приједлоге грађана за рјешавање 
питања од њиховог заједничког интереса,   
5) учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и 
организационих услова за спорт и рекреацију,  
6) организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом 
подручју,  
7) заштитом од елементарних непогода и организовањем, 
отклањањем или ублажавањем посљедица од елементарних 
непогода , 
8) сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од 
интереса за грађане мјесне заједнице и  
9) обављањем других послова, у складу са законом, статутом и 
актима Скупштине Града. 
(2) Грађани путем савјета мјесне заједнице (у даљем тексту: 
савјет) учествују у поступку утврђивања приједлога планова 
изградње објеката комуналне инфраструктуре на подручју 
мјесне заједнице.   
(3) Администартивне и стручне послове за потребе мјесних 
заједница, упис и вођење регистра мјесних заједница обавља 
Одјељење за општу управу.  
(4) Регистар се води на начин и по поступку прописаним 
Правилником о садржају и начину вођења регистра мјесних 
заједница који доноси Министар управе и локалне самоуправе.   
 
 
II - ОСНИВАЊЕ  МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
Члан 4. 

 
Ради непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, у 
циљу задовољавања заједничких потреба грађана, на подручју 
Града Дервента, оснивају се сљедеће мјесне заједнице:   
1) Мјесна заједница Агићи, са сједиштем у Агићима, обухвата 
насељено мјесто Агићи,         
2) Мјесна заједница Босански Дубочац, са сједиштем у 
Босанском Дубочцу, обухвата насељено мјесто Босански 
Дубочац, 
3) Мјесна заједница Бијело Брдо, са сједиштем у Бијелом 
Брду, обухвата насељено мјесто Бијело Брдо, 
4) Мјесна заједница Бунар, са сједиштем у Бунару, обухвата 
насељена мјеста: Бунар, Станићи, Велика, Брезици, Буковац и 
Ковачевци, 
5) Мјесна заједница Беглуци, са сједиштем у Беглуцима, 
обухвата насељено мјесто Беглуци,  
6) Мјесна заједница Велика Сочаница, са сједиштем у 
Великој Сочаници, обухвата насељено мјесто Велика 
Сочаница,  

 7) Мјесна заједница Горњи Вишњик, са сједиштем у Горњем 
Вишњику, обухвата насељена мјеста: Горњи Вишњик и 
Буковица Мала,  
8) Мјесна заједница Горњи Детлак, са сједиштем у Горњем 
Детлаку, обухвата насељено мјесто Горњи Детлак,   
9) Мјесна заједница Горња Лупљаница, са сједиштем у 
Горњој Лупљаници, обухвата насељена мјеста: Горња 
Лупљаница и Врхови, 
10) Мјесна заједница Дажница, са сједиштем у Дажници, 
обухвата насељено мјесто Дажница,  
11) Мјесна заједница Дервента I, са сједиштем у Дервенти, 
обухвата дио града оивичен сљедећим улицама: лијева страна 
улице 1. маја од почетка код старе бензинске пумпе до 
Гаковачког потока, десна страна улице Трг ослобођења испред 
Јавне установе „Центар за културу “ до изласка на улицу Трг 
православља, десна страна улице Трг православља до изласка 
на улицу Краља Петра И, десна страна улице Краља Петра И, 
до изласка на стари мост и надаље десна обала Укрине десно 
од старог моста,  
12) Мјесна заједница Дервента II, са сједиштем у Дервенти, 
обухвата дио града оивичен сљедећим улицама: лијева страна 
Гаковачког потока до изласка на улицу 1. маја, десна стана 
улице 1.маја од почетка код старе бензинске пумпе до 
Гаковачког потока, улица Стевана Немање, лијева стана улице 
Трг ослобођења до раскрснице испод Јавне установе „Центар 
за културу“, лијева страна улице Ђенерала Драже до изласка 
на улицу Марка Краљевића и даље улицом Озренском до 
спајања са улицом Стевана Немање,  
13) Мјесна заједница Дервента III, са сједиштем у Дервенти, 
обухвата дио града оивичен сљедећим улицама: десна страна 
улице Трг ослобођења од раскрснице код старе бензинске 
пумпе до раскрснице испод Јавне установе „Центар за културу“, 
десна страна улице Ђенерала Драже од почетка до изласка на 
улицу Марка Краљевића, лијева страна улице Трг ослобођења 
од раскрснице код старе бензинске пумпе, до изласка на улицу 
Трг православља, лијева страна улице Трг православља до 
изласка на улицу Краља Петра И, лијева страна улице Краља 
Петра И до старог моста и надаље десна обала Укрине лијево 
од старог моста,  
14) Мјесна заједница Дервента „УКРИНА“, са сједиштем у 
Дервенти, обухвата дио територије града, коју чине улице: 
Српске војске, Светог Саве, 19. априла, Иве Андрића, Стевана 
Синђелића, Спортска, Танаска Рајића, Рибарска, Меше 
Селимовића, Милоша Црњанског, Прњаворска (десна страна), 
Николе Пашића, Војводе Степе Степановића, Укринска, 16. 
Крајишке, Книнска, Бранислава Нушића, Бранка Радичевића и 
Ђуре Јакшића, 
15) Мјесна заједница Доњи Церани, са сједиштем у 
Церанима, обухвата дио насељеног мјеста Церани (Доњи 
Церани),  
16) Мјесна заједница Доња Лупљаница, са сједиштем у Доњој 
Лупљаници, обухвата насељена мјеста: Доња Лупљаница и 
Горња Бишња,  
17) Мјесна заједница Доњи Вишњик, са сједиштем у Доњем 
Вушњику, обухвата насељено мјесто Доњи Вишњик,  
18) Мјесна заједница Дријен, са сједиштем у Дријену, 
обухвата насељено мјесто Дријен,  
19) Мјесна заједница Жеравац, са сједиштем у Жеравцу, 
обухвата насељено мјесто Жеравац,  
20) Мјесна заједница Зеленике, са сједиштем у Зеленикама, 
обухвата насељена мјеста Зеленике и Живинице,   
21) Мјесна заједница Календеровци Горњи, са сједиштем у 
Календеровцима Горњим, обухвата насељена мјеста: 
Календеровци Горњи, Календеровци Доњи и Доњи Детлак,  
22) Мјесна заједница Костреш, са сједиштем у Кострешу, 
обухвата насељена мјеста: Костреш и Градац,  
23) Мјесна заједница Кулина, са сједиштем у Кулини, 
обухвата насељена мјеста: Кулина, Буковица Велика, Горњи 
Божинци и Пољари,        
24) Мјесна заједница Куљеновци, са сједиштем у 
Куљеновцима, обухвата насељено мјесто Куљеновци,         
25) Мјесна заједница Лужани Босански, са сједиштем у 
Лужанима Босанским, обухвата насељено мјесто Лужани 
Босански,  
26) Мјесна заједница Лужани Нови, са сједиштем у Лужанима 
Новим, обухвата насељено мјесто Лужани Нови,    
 27)  Мјесна заједница Лужани, са сједиштем у Лужанима, 
обухвата насељено мјесто Лужани,  
28) Мјесна заједница Луг, са сједиштем у Лугу, обухвата 
насељено мјесто Луг,  
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29) Мјесна заједница Мала Сочаница, са сједиштем у Малој 
Сочаници, обухвата насељено мјесто Мала Сочаница,             
30) Мјесна заједница Мишинци, са сједиштем у Мишинцима, 
обухвата насељена мјеста: Мишинци, Градина и Туњестала,  
31) Мјесна заједница Мишковци, са сједиштем у Мишковцима, 
обухвата насељено мјесто Мишковци,  
32) Мјесна заједница Модран, са сједиштем у Модрану, 
обухвата насељено мјесто Модран,               
33) Мјесна заједница „Ново насеље“Дервента, са сједиштем 
у Дервенти, обухвата дио територије града, коју чине улице: 
Прњаворска (лијева страна од броја 1. до спајања са  улицом 
Николе Пашића), Косовке дјевојке, Филипа Вишњића, Бранка 
Ћопића, Васе Пелагића, Видовданска, Доситеја Обрадовића и 
Мајке Јевросиме,      
34) Мјесна заједница Осојци, са сједиштем у Осојцима, 
обухвата насељена мјеста: Осојци, Тетима и Доња Бишња,    
35) Мјесна заједница Осиња, са сједиштем у Осињи, обухвата 
насељено мјесто: Осиња и дио насељеног мјеста Церани 
(Горњи Церани),  
36) Мјесна заједница Поље, са сједиштем у Пољу, обухвата 
насељено мјесто Поље,   
37) Мјесна заједница Појезна са сједиштем у Појезни обухвата 
насељено мјесто Појезна,  
38) Мјесна заједница Рапћани, са сједиштем у Рапћанима, 
обухвата насељено мјесто Рапћани,   
39) Мјесна заједница Трстенци, са сједиштем у Трстенцима, 
обухвата насељена мјеста: Трстенци и Пјеваловац,          
40) Мјесна заједница Црнча, са сједиштем у Црнчи, обухвата 
насељено мјесто Црнча, 
41) Мјесна заједница „Чардак“ Дервента, са сједиштем у 
Дервенти, обухвата дио града оивичен сљедећим улицама: 
десна страна Гаковачког потока до изласка на улицу 1. маја и 
даље десном страном улице 1. маја до изласка на раскрсницу 
на заобилазницу код надвожњака на магистралном путу према 
Добоју, улице Косовских јунака, Солунска (десно од Гаковачког 
потока), Милоша Вујаковића, Гаврила Принципа, Петра 
Мећаве, Петра Кочића, Вуковарска и Јасиковача,  
42) Мјесна заједница Шушњари, са сједиштем у Шушњарима,  
обухвата насељено мјесто Шушњари.   
 

Члан 5. 
 
 (1) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице може поднијети 
најмање 10% регистрованих бирача који имају пребивалиште 
на подручју насељеног мјеста, дијела насељеног мјеста, 
односно, насељених мјеста за које се предлаже оснивање нове 
мјесне заједнице или најмање 1/3 одборника Скупштине Града  
или Градоначелник.   
(2) Иницијатива може обухватити и промјену подручја или 
назива постојеће мјесне заједнице.  

 
Члан 6. 

 
(1) Иницијатива за оснивање  мјесне заједнице, за промјену 
њеног подручја или назива, обавезно садржи:  
1) податке о подручју за које се предлаже оснивање  мјесне 
заједнице, промјена њеног подручја или назива, границе мјесне 
заједнице, број становника и друге податке, 
2) начин на који се предлаже оснивање мјесне заједнице, 
промјена њеног подручја или назива и 
3) разлоге због којих се предлаже оснивање мјесне заједнице, 
промјена њеног подручја или назива. 
(2) Иницијатива из става 1. овог члана мора да буде 
образложена и да садржи потребне податке који ће омогућити 
да се о покренутој иницијативи, у утврђеном поступку, донесе 
одговарајућа одлука.  
(3) Ако иницијативу за оснивање мјесне заједнице, за промјену 
њеног подручја или назива подносе грађани, такву иницијативу 
потписују грађани, у складу са чланом 5. ове одлуке.   
(4) Потписана и образложена иницијатива упућује се 
Градоначелнику, а затим у Одјељење за општу управу, на 
даљу процедуру.  
(5) Надлежни у Одјељењу за општу управу, о покренутој 
иницијативи, обавјештавају предсједника савјета мјесне 
заједнице у чијем је саставу подручје које се жели издвојити, 
промијенити подручје или назив мјесне заједнице.  

 
 
 
 

Члан 7. 
 
(1) Предсједник савјета мјесне заједнице је дужан да у року од 
30 дана од дана пријема обавјештења, сазове збор грађана, 
ради одлучивања о покренутој иницијативи. 
 (2) Укупан број бирача, који присуствују збору грађана на којем 
се разматра покренута иницијатива грађана је најмање 10% 
регистрованих бирача који имају пребивалиште на подручју које 
се жели издвојити, промијенити подручје или назив.  
(3)Уколико насељено мјесто или дио насељеног мјеста има 
мање од 300 регистрованих бирача, збору грађана потребно је 
да присуствује најмање 30 регистрованих бирача, како би се 
могло пуноважно одлучивати.   
(4) О покренутој иницијативи гласа се јавно - на збору грађана, 
а иницијатива је прихваћена ако се за исту изјасни већина од 
укупног броја присутних . 
(5) Уколико збор грађана са подручја које се жели издвојити 
прихвати иницијативу о издвајању и припајању другој мјесној 
заједници, исту  упућује савјету мјесне заједнице којој се жели 
припојити насељено мјесто или дио насељеног мјеста на 
разматрање и усвајање.  
(6) Уколико савјет мјесне заједнице прихвати иницијативу о 
образовању мјесне заједнице спајањем , исту упућује у 
Одјељење за општу управу.  
(7) Уколико савјет мјесне заједнице не прихвати иницијативу о 
образовању нове мјесне заједнице (спајањем), насељено 
мјесто или дио насељеног мјеста остаје у саставу постојеће 
мјесне заједнице.   
  

Члан 8. 
 
(1) Уколико је иницијатива о образовању мјесне заједнице, 
промјени подручја или назива на збору грађана прихваћена, 
надлежни из Одјељења за општу управу, записник са 
закључцима са одржаног збора грађана и прихваћеној 
иницијативи упућују Градоначелнику.   
(2) Градоначелник приједлог о образовању, промјени подручја 
или назива мјесне заједнице упућује Скупштини Града  на 
одлучивање.    

 
Члан 9. 

 
(1) Ако иницијативу за оснивање мјесне заједнице, промјену 
њеног подручја или назива поднесе најмање 1/3 одборника или 
Градоначелник , Скупштина Града у поступку разматрања 
иницијативе, може одлучити да се о иницијативи обави јавна 
расправа на збору грађана. 
(2) У случају из става 1. овог члана збор грађана сазива 
овлашћено лице у складу са законом и Одлуком о сазивању и 
начину рада збора грађана. 

 
Члан 10. 

 
(1) Одјељење за општу управу  обавља административно 
техничке послове за потребе савјета мјесних  заједница. 
 (2) Одјељење за финансије обавља књиговодствене и 
финансијске послове за мјесне заједнице. 
 
III  -  САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 
Члан 11. 

 
(1) Орган мјесне заједнице је савјет који има најмање 5 а 
највише 11 чланова. 
(2) Савјет има предсједника којег бирају чланови савјета 
натполовичном већином гласова од укупног броја чланова . 
(3) Мандат савјета траје четири године.  
 

Члан 12. 
          
(1) Број чланова савјета за сваку мјесну заједницу утврђује 
Скупштина Града  Одлуком о расписивању и одржавању 
избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју Града 
Дервента , у складу са сљедећим критеријумима :  
1)  за мјесне заједнице до 1.000 регистрованих бирача -  пет (5) 
чланова ,   
2) за  мјесне заједнице од 1.001 до 5.000 регистрованих бирача 
- седам (7) чланова,  
3) за мјесне заједнице од 5.001 до 10.000 регистрованих бирача 
- девет (9) чланова и  
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 4) за мјесне заједнице преко 10.000 регистрованих бирача - 
једанаест (11) чланова.   
(2) Одлуку из става 1. овог члана Скупштина Града доноси, на 
основу података, органа управе надлежног за вођење бирачког 
списка, о броју регистрованих бирача у мјесној  заједници.     
 

Члан 13. 
 
Савјет обавља сљедеће послове:  
 
1) стара се о извршењу одлука које грађани донесу на збору 
грађана, 
2) предлаже план развоја мјесне заједнице, у складу са 
плановима развоја града,  
3) доноси програм мјера и активности за реализацију планова и 
програма развоја мјесне заједнице,  
4) сарађује и учествује у активностима других субјеката који 
дјелују на подручју мјесне заједнице,  
5) утврђује приоритете коришћења средстава добијених по 
основу донација и поклона намијењених мјесној заједници,  
 6) покреће иницијативе за изградњу и одржавање комуналних 
објеката и комуналне инфраструктуре и начина обезбјеђења 
средстава, унапређење заштите животне средине, уређивање 
насеља, побољшање услова за образовање и васпитање, 
културу, социјалну и здравствену заштиту становништва, развој 
туризма, спорта и рекреације и у другим областима од 
заједничког интереса мјесног становништва,  
7) утврђује листу приоритета за изградњу комуналних објеката 
и комуналне инфраструктуре, на основу одлука збора грађана,  
8) одлучује о коришћењу објеката који су додијељени на 
коришћење мјесној заједници, у складу са одлукама Скупштине 
Града,  
9) подноси збору грађана извјештај о свом раду и раду мјесне 
заједнице и  
10) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Града  
и одлукама Скупштине Града . 
 

Члан 14. 
          
 (1) Савјет бирају бирачи уписани у бирачки списак , на 
зборовима грађана , који имају пребивалиште на подручју 
мјесне заједнице, непосредно, тајним гласањем и у складу са 
изборним прописима. 
(2) Збор грађана доноси одлуку о избору савјета ако збору 
присуствује :  
1) у мјесној заједници која има до 1.000 регистрованих бирача - 
најмање 30 бирача,   
2) у мјесној заједници која има од 1.000 до 3.000 регистрованих 
бирача - најмање 50 бирача,  
3) за мјесне заједнице од 3.000 до 10.000 регистрованих бирача 
најмање 70 бирача и  
4) у мјесној заједници која има више од 10.000 регистрованих 
бирача - најмање 100 бирача .  
(3) За чланове савјета  изабрани су кандидати који су добили 
највећи број гласова бирача који су гласали на збору грађана, 
ако изборним прописима није другачије предвиђено.   

 
 
IV - ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА  
САВЈЕТА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 15. 
 
(1) Одлуку о расписивању и одржавању избора за чланове 
савјета мјесних заједница на подручју Града Дервента доноси 
Скупштина Града, најкасније 30 дана прије датума одређеног 
за одржавање избора.  
(2)  Избори за савјет спроводе се у складу са одредбама 
Изборног закона Републике Српске и Упутства о организовању 
и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице које 
доноси Републичка изборна комисија.    
(3) Упутством из става 2. овог члана прописује се поступак 
кандидовања и именовања чланова бирачких одбора , начин 
рада бирачких одбора, право и начин предлагања кандидата за 
чланове савјета, садржај гласачког листића за спровођење 
избора чланова савјета и поступак сазивања конститутивне 
сједнице савјета.  
(4) Органи за спровођење избора за чланове савјета су градска 
изборна комисија и бирачки одбори . 

 

Члан 16. 
 
Мандат предсједника, односно, члана савјета престаје :   
1) на лични захтјев,  
2) истеком мандата  
3) одјавом пребивалишта са подручја мјесне заједнице, 
4) даном правоснажности судске одлуке  којом је лишен 
пословне способности, 
5) смрћу  
6) разрјешењем и  
7) опозивом савјета .   
  

Члан 17. 
 
(1) Предсједник, односно, члан савјета  може бити разријешен 
дужности и прије истека мандата, ако дуже вријеме не 
учествује у раду савјета, због дужег одсуствовања усљед дуге и 
тешке болести, неморалног и недоличног понашања, ако 
правоснажном пресудом буде осуђен на казну затвора за 
кривично дјело или због злоупотребе приликом обављања 
послова. 
(2) Савјет може бити опозван ако у дужем временском периоду 
не врши своје дужности или ако их врши на начин супротан 
интересима грађана .  
 

Члан 18. 
          
 (1) Иницијативу за разрјешење члана савјета може поднијети 
предсједниик савјета и било који члан савјета. О иницијативи 
одлучује савјет натполовичном већином гласова чланова 
савјета.  
 (2) Приједлог за разрјешење предсједника или члана савјета, 
односно, опозив савјета, може непосредно поднијети 5% 
бирача уписаних у бирачки списак мјесне заједнице, у писаном 
облику са образложеним разлозима за разрјешење, односно, 
опозив.  
(3) Предсједник савјета је дужан да приједлоге из става 1. и 2. 
овог члана уврсти у дневни ред збора грађана у року од 15 
дана од дана усвајања иницијативе, односно, пријема 
приједлога за разрјешење или опозив.  
(4) Уколико предсједник савјета не поступи у складу са ставом 
3. овог члана, збор грађана ће сазвати лице овлашћено за 
сазивање збора грађана у мјесној заједници.    
(5)  О приједлогу за разрјешење предсједника или члана 
савјета, односно, о опозиву савјета одлучује збор грађана, 
натполовичном већином присутних грађана на збору .  
 

Члан 19. 
 
(1) Ако предсједнику или члану савјета престане мандат прије 
истека времена на које је изабран, члан савјета постаје 
сљедећи кандидат са предложене листе кандидата који је 
добио највећи број гласова приликом избора чланова савјета, 
ако изборним прописима није другачије предвиђено.  
(2) Ако је опозван савјет, Скупштина Града расписује 
пријевремене изборе за савјет, ако изборним прописима није 
другачије предвиђено.  
 

Члан 20. 
 
(1)Надзор над радом савјета врши Одјељење за општу управу .  
(2)У вршењу надзора, Одјељење за општу управу је овлашћено 
да захтијева достављање извјештаја и информација о раду 
савјета, да указује на проблеме , да захтијева рјешавање и 
предлаже начине рјешавања одређених или спорних питања 
која се појављују у раду савјета, да израђује и подноси 
извјештаје, информације и приједлоге за предузимање 
одговарајућих мјера за унапређење рада мјесних заједница и 
да врши друге послове у складу са законом , Статутом Града и 
актима органа града.     
  

Члан 21. 
 
(1) Савјет засједа по потреби и одлучује на сједницама. 
(2) Савјет може пуноважно одлучивати, ако је на сједници 
присутна већина, од укупног броја чланова савјета. 
(3) Савјет доноси одлуке већином гласова присутних чланова 
савјета. 
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Члан 22. 
 

 Обавијест о сазивању сједнице савјета са дневним 
редом, временом и мјестом одржавања, доставља се 
члановима савјета, најкасније три дана прије одржавања 
сједнице. 
 
V - ФИНАНСИРАЊЕ РАДА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Члан 23. 
 
(1) Средства за финансирање рада мјесних заједница 
обезбјеђују се у буџету Града . 
(2) Поред средстава из става 1. овог члана, средства за 
финансирање мјесне заједнице могу бити:  
1) средства грађана која се обезбјеђују самодоприносом,  
2) донације и поклони,  
3)  лично учешће грађана мјесне заједнице и 
4) други извори.  
 
 
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

 
 Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о мјесним  заједницама на подручју општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/18).  
 

Члан 25. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“.  
 
                                  СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
  

Број: 01-022-208/21                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                 

29. априла 2021. године                        СКУПШТИНЕ ГРАДА  

Дервента                                                Мирко Земуновић, с.р.  
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 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број  6/21) 

Скупштина града Дервента на 4. сједници, одржаној 29. априла 

2021. године, донијела је 

О Д Л У К У  
О  С А З И В А Њ У  И  Н А Ч И Н У  Р А Д А  З Б О Р А  

Г Р А Ђ А Н А  
 

Члан 1. 
 

 Збор грађана је један од облика непосредног учешћа 
грађана у локалној самоуправи. 

 
Члан 2. 

 
 (1)  Грађани, непосредно учествују у локалној 
самоуправи, одлучују о:  

 
          1) изградњи објеката комуналне инфраструктуре, начину 
обезбјеђивања финансијских средстава за изградњу тих 
објеката и о начину коришћења и управљања тим објектима, 
          2) покретању иницијативе за доношење и измјену 
прописа и општих аката из надлежности Града ,  
         3) упућивању препорука и приговора на рад органа града ,  
         4) покретање иницијативе за територијалну промјену , у 
складу са законом,  
         5) о специфичним питањима заштите животне средине , у 
складу са законом,  
         6) и друга питања у складу са законом и Статутом Града.  
 
 (2)  Грађани на збору грађана расправљају и дају 
приједлоге о питањима из надлежности органа Града која су од 
непосредног и заједничког интереса за грађане одређеног 
подручја Града , односно подручја за које је збор грађана 

сазван, иницирају и предлажу начине рјешавања одређених 
питања и доношење аката из дјелокруга Скупштине Града и 
одлучују о одређеним питањима, у складу са законом, Статутом 
Града и актима Скупштине Града.       
 
 (3) Збор грађана сазива се за насељено мјесто, мјесну 
заједницу или њихов дио.    

                                Члан 3. 
 

 (1) Збор грађана може сазвати Градоначелник, 
предсједник Скупштине Града и предсједник савјета мјесне 
заједнице.  
 (2) Збором грађана предсједава и руководи лице које је 
сазвало збор грађана. 
 (3) Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је да 
сазове збор грађана на писани захтјев најмање 5%  бирача који 
имају пребивалиште на подручју за које се предлаже сазивање 
збора грађана.  
 (4) Збор грађана се одржава и на њему се пуноважно 
расправља, предлаже и одлучује ако збору присуствује 
најмање 10% регистрованих бирача који имају пребивалиште 
на подручју за које се збор грађана сазива, уколико другим 
прописима није другачије предвиђено.  
 (5) Уколико насељено мјесто или дио насељеног мјеста 
има мање од 300 регистрованих бирача, збору грађана 
потребно је да присуствује најмање 30 регистрованих бирача, 
како би се могло пуноважно одлучивати, уколико другим 
прописима није другачије предвиђено.  

 
Члан 4. 

 
 (1) Збор грађана чине сви пунољетни грађани (бирачи) 
који имају пребивалиште на подручју за које је организован 
збор грађана. 
 (2) На збору грађана одлучиваће се натполовичном  
већином присутних, уколико није другачије прописано а може 
се гласати јавно или тајно.  

 
Члан 5. 

 
 Збор грађана: 

1)  даје приједлог и мишљење, те покреће иницијативу 
за рјешавање питања из надлежности органа града у складу са 
одлукама Скупштине Града и Статутом Града, 
                2) разматра питања из надлежности мјесне заједнице 
у складу са Одлуком о мјесним  заједницама на подручју Града 
Дервента и одлукама савјета мјесне заједнице, 

3) бира и разрјешава чланове савјета мјесне 
заједнице и врши опозив савјета, 

4) може покренути иницијативу за увођење 
самодоприноса за цијело или дио подручја мјесне заједнице, 

5) доставља одлуке савјету о изградњи комуналних 
објеката и комуналне инфраструктуре,  

6)  разматра извјештај о раду савјета мјесне 
заједнице,  
                7) даје приједлоге за План развоја мјесне заједнице, 

8) даје приједлоге за Програм рада савјета мјесне 
заједнице, 

9) разматра и друга питања за која се оцијени да су од 
општег значаја за мјесну заједницу. 

 
                                   Члан 6. 

 
 Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о сазивању и начину рада збора грађана („Службени 
гласник општине Дервента“, број: 4/18).   

 
          Члан 7. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА  ДЕРВЕНТА 
       
Број:01-022-209/21                                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                               
29. априла 2021. године                        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                Мирко Земуновић, с.р .                             
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136 
 На основу члана 40. став 1. и 3.  Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 37. став 2.  и 89. став 2. Статута града Дервента 
(„Службени гласник града Дервента“, број: 6/21), Скупштина 
града Дервента на 4. сједници одржаној 29. априла 2021. 
године, донијела је 

О Д Л У К У  
О  И З Р А Д И  И З М Ј Е Н А   Д И Ј Е Л А  

Р Е Г У Л А Ц И О Н О Г  П Л А Н А   „ Г А К О В А Ц “   

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради измјена дијела Регулационог 

плана „ГАКОВАЦ“ (у даљем тексту: план). 
Граница обухвата дијела регулационог плана за који се врши 
измјена дефинисана је тако да на сјеверу граница плана иде 
дијелом улице Поп Јовичином која је означена као к.ч. 3750 КО 
Дервента 1, источно се граница плана наставља границом 
парцела к.ч. 2120/2, 2199/2, 2122/4, 2125/2 КО Дервента 1 и 
обухвата их, затим сијече парцелу к.ч. 2137 КО Дервента 1, 
јужна граница се наставља границом парцеле к.ч. 2128 КО 
Дервента 1 даље се наставља дијелом улице Стеване Немање 
означене као к.ч. 3749 КО Дервента 1 у правцу сјевера до Поп 
Јовичине улице гдје се завршава граница обухвата. (у прилогу 
је графички приказ обухвата). 
 
    Укупна површина обухвата према претходно 
описаним границама износи 0,6 хектара.  
 

Члан 2. 
 

      Плански период за који се доноси измјена дијела 
планa је 2021.-2031. година. 
 

Члан 3. 
 

Оквирни програмски елементи и смјернице за израду 
измјена  дијела Регулационог плана „ГАКОВАЦ“ дефинисани су 
у акту Градоначелника града Дервента, број 02-363-35/20, од 
01.04. 2021. године и саставни су дио ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 
 Рок за израду плана је 2021. годинa. 
 

Члан 5. 
 

План 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 прије утврђивања Нацрта  плана. 
  Носилац припреме плана након спроведене 
процедуре утврђује Нацрт  плана, који ће бити изложен на јавни 
увид у просторијама Одјељења за просторно уређење, у 
трајању од 30 дана. 
                                                                  

Члан 7. 
 

Средства за израду плана обезбиједиће се у Буџету 
града Дервента искључиво  од инвеститора који је  поднио 
инцијативу за измјену и доношење плана.  
 Висина средстава подносиоца инцијативе, начин 
уплате на посебан рачун града утврдиће се у складу са 
одредбама става 1. овог члана, након одабира носиоца израде 
плана о чему ће бити закључен посебан уговор, који ће у име 
града потписати Градоначелник. 
 

 
 
 

Члан 8. 
 

Носилац припреме плана је Одјељење за просторно 
уређење које ће се старати о провођењу ове одлуке. Носилац 
израде плана биће одабран по поступку јавне набавке. 
 

Члан 9. 
 

Изградња грађевина на простору који је обухваћен 
израдом, док траје поступак израде 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 града Дервента“. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-210/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
29. априла 2021.године                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                    Мирко Земуновић, с.р.                                

 
 

Оквирни програмски елементи и смјернице за измјену 
дијела 

 Регулационог плана „Гаковац“ 
 
 
1. УВОД  
 
       Изради ових програмских елемената и смјерница, 
претходила је анализа важећих законских и подзаконских аката 
и укупног постојећег документационог фонда који се у смислу 
просторног и урбанистичког планирања односи на предметни 
обухват а који може бити релевантан извор података за 
формирање документационог основа за израду овог документа 
просторног уређења.  
Постојећи регулациони план „ГАКОВАЦ“, у свом обухвату 
последњи пут усвојен је 2001. год. Одлука о доношењу 
Ревизије Регулационог плана „Гаковац“ („Службени гласник 
општине Дервента“ број 4/01 ). 
 

Граница обухвата дијела регулационог плана за који 
се врши измјена дефинисана је тако да на сјеверу граница 
плана иде дијелом улице Поп Јовичином која је означена као 
к.ч 3750 КО Дервента 1, источно се граница плана наставља 
границом парцела к.ч 2120/2, 2199/2, 2122/4, 2125/2 КО 
Дервента 1 и обухвата их, затим сијече парцелу к.ч 2137 КО 
Дервента 1, јужна граница се наставља границом парцеле к.ч 
2128 КО Дервента 1 даље се наставља дијелом улице Стеване 
Немање означене као к.ч 3749 КО Дервента 1 у правцу сјевера 
до Поп Јовичине улице гдје се завршава граница обухвата. (У 
прилогу је графички приказ обухвата). 
 

Укупна површина обухвата према претходно 
описаним границама износи 0,6 хектара. Анализом постојећег 
стања евидентно је да је на предметном простору дошло до 
реализације досадашњих докумената просторног уређења у 
већем обиму, али је дошло до потребе за изградњом 
вишепородичних стамбених објеката. Прилогођавање 
новонасталним захтјевима и потребама инвеститора 
предметни обухват захтјева промјену. План је у примјени у 
складу са одредбама члана 190. став (2) Закона о уређењу 
простора и грађењу ( „Сл.гласник Републике Српске број: 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19).  
 

С обзиром на чињеницу, да се у обухвату дијела 
регулационог плана „ГАКОВЦА“ („Службени гласник  општине 
Дервента“ број: 4/04) који је на снази, мијења само дио плана, 
те да је достављена иницијатива инвеститора за измјену 
планских рјешења, Одјељење за просторно уређење је 
сагледало свеобухватан потенцијал просторне цјелине, који 
има врло значајну позицију унутар урбаног градског ткива, те 
предлаже да се овим програмским елементима утврде оквирне 
смјернице за доношење Одлуке о измјену дијела регулационог 
плана „ГАКОВАЦ“.  
Плански период на који се односи израда измјене дијела плана 
је 10 година од усвајања. 
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2. Мотиви и циљеви измјене дијела регулационог плана  

„ГАКОВАЦ“ су: 
     

 актуелни геополитички, стратешки и просторни 
односи, нови односи у сфери друштвено - економског 
система, вријеме тржишне економије и начина 
привређивања, одређени циљеви развоја у оквиру 
урбаног подручја, као и пуна иницијатива за 
концептуализацију свеобухватне ревитализаије 
градске инфраструктуре, привредне и физичке 
структуре уопште; 

 поштовање власничке структуре и политика уређења 
градског грађевинског земљишта; 

 актуелности у области изградње привредних објеката; 

 анимација веће улоге појединаца и инвеститора у 
развоју локалне самоуправе, урбанизација 
секундарних градских центара у складу са 
савременим захтјевима просторног уређења унутар 
градског ткива; 

 дефинисање мјера, принципа и критеријума 
рационалног коришћења простора унутар обухвата, 
те захтјева и потребе инвеститора; 

 уважавање важећих и планских решења 
регулационих планова који граниче са предметним 
обухватом и усаглашавање путне комуникације као и 
потенцијала простора као интеракције између рубних 
дјелова регулационих планова, да иако границе 
обухвата постоје, у простору буду непримјетне; 

 дефинисање концепције и могућности привредног 
развоја локалитета у складу с природним и створеним 
окружењем; 

 дефинисање плана парцелације и уважавање 
власничких и имовинско – правних односа; 

 дефинисање детаљних урбанистичких параметара и 
елемената за изградњу објеката физичке структуре 
(хоризонтална и вертикална регулација, дистанце, 
коефицијенти изграђености и заузетости парцеле, 
број потребних паркинг мјеста, површине под 
зеленилом и др.), третмана постојећих објеката, 
обликовања и моделовања простора, однос 
планираних објеката према намјени и план зелених и 
рекреационих површина; 

 дефинисање зона комуналне инфраструктуре, 
њиховог развоја и модернизације; 

 дефинисање и свеобухватна регулација саобраћајне 
мреже (колски, пјешачки, бициклистички, стационарни 
- паркирање);  

 дефинисање мјера за рационално коришћење 
енергије и очувања животне средине; 

 дефинисање мјера и смјерница за спровођење плана. 
 

 
Израда овог документа треба да обухвати детаљну анализу 
постојећег стања на терену и програмских циљева комплетне 
расположиве просторно – планске документације а 
истовремено треба да послужи као релевантан извор података 
у планерском смислу, које је у појединим сегментима или у 
потпуности могуће задржати или прилагодити новој концепцији 
регулационог рјешења као нове правце кретања и развоја. 
Планом је потребно дефинисати све урбанистичко – планерске 
параметре који дефинишу будућу изградњу, реконструкцију и 
уређење простора унутар обухвата, уважавајући прописе и 
нормативе који се односе на грађење те просторно и 
урбанистичко планирање. 
 
3. Учесници у припреми и изради измјене дијела 
регулационог плана 

„ГАКОВАЦ“ су: 
 

 Носилац припреме - Одјељење за просторно уређење 
Градске управе Дервента, 

 Носилац израде плана - овлашћено правно лице 
изабрано у складу са Законом о јавним набавкама, 

 Савјет плана - радно тијело именовано од стране 
Скупштине града Дервента, 

 Представици јавних предузећа, установа и 
институција на подручју општине Дервента, 

 Заинтересована физичка и правна лица, привредни 
субјекти, мјесне заједнице и др, 

 Јавност. 
 

4. Припрема, израда и садржај документа 
 

Методологија и поступак израде докумената просторног 
уређења, садржај, формирање и начин доношења документа, 
одређени су детаљно одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу („Сл. гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19) и Правилника о начину израде, садржају и 
формирању докумената просторног уређења („Сл. Гласник РС“, 
број: 69/13). 
 
Аналитичко – документациони основ ће се формирати из 
сљедећих извора: 

- Просторни план општине Дервента ( „Сл.гласник 
општине Дервента“ бр.8/18) 

- документација постојећег Урбанистичког плана града 
Дервента („Службени гласник општине Дервента“ број 
6/90 и 6/13), 

- документација регулационог плана „ГАКОВАЦ“ 
(„Службени гласник општине Дервента“ број 4/01), 

- документација контактних регулационих планова и то 
Регулациони план ''Југ'' 

( „Сл.гласник општине Дервента“ бр. 8/08)  
- ажурна геодетска подлога предметног обухвата. 
 
Основ за израду концепције просторног развоја и могућих 
алтернативних рјешења за поједине области, 
представљају резултати анализе и оцјене стања 
просторног уређења, дефинисани могући постојећи правци 
развоја, општи и посебни циљеви, те смјернице за израду 
измјене дијела плана. Основна концепција треба да има 
јасно изражену просторну димензију намјене простора, 
како би се стекао потпун увид у могућности простора 
(природне и створене) да прихвати планиране функције, 
односно увид и степен рационалности и просторне 
усклађености у односу на ресурсе.  
Динамика рада, рок израде и начин испоруке, биће 
одређени Одлуком о изради плана и Уговором о изради 
плана. 

 
5. Средства за израду измјене дијела регулационог плана  
      „ГАКОВАЦ“ 
 
Средства за израду овог документа ће бити обезбјеђена у 
Буџету града Дервента за 2021. годину, уплаћена од стране 
подносиоца иницијативе- инвеститора који има оправдан 
интерес, а у складу са чланом 39. Став (3) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). Уговор о међусобним правима 
и обавезама града и инвеститора, у име града Дервента ће 
закључити Градоначелник  након одабира носиоца израде 
плана. 
 
6. Обрада података 
 
Текстуални и графички дио, носилац израде дужан је израдити 
у аналогној и дигиталној форми, на начин да се омогући 
њихова практична употреба, с циљем формирања адекватне 
базе података. Атрибутивни и нумерички подаци везани за 
графичке прилоге, могу се обрадити у апликацији базе 
података или неком од табеларних калкулатора који 
омогућавају експортовање у друге стандардне формате за 
преглед садржаја. 
Сви картографски прикази израђују се, базирани на ажурним 
дигитализованим катастарским плановима, у размјери 1: 1 000. 
За израду плана користити софтверски језик из пакета 
AUTODESK - АutoCAD и друге алате за обраду појединих 
прилога и адекватну презентацију. 
Носилац израде, дужан је све фазе израде планског документа 
испоручити у аналогној и дигиталној форми (текстуални и 
графички дио) садржано у складу са Законом и Правилником. 
Саставни дио овог докумената је графички прилог обухвата бр. 
07-363-35/20 од 01.04.2021. године. 
 

                                                                                                                                                                              
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                                                                                                                   

     Милорад Симић, с.р.    
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137 

На основу  члана 348. став 3. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 107/19 и 1/21), члана 10. став 1. и 
став 3. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник oпштине Дервента“, број 4/19) и члана 37. 
став 2. и 89. став 2. Статута Града Дервента  („Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента 
на 4. сједници одржаној  29. априла 2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
О   П Р О Д А Ј И  Н Е П О С Р Е Д Н О М  П О Г О Д Б О М  

Н Е И З Г Р А Ђ Е Н О Г  Г Р А Д С К О Г  
Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г  З Е М Љ И Ш Т А  У  С В О Ј И Н И  
Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А ,  Р А Д И  О Б Л И К О В А Њ А  -  

К О М П Л Е Т И Р А Њ А  Г Р А Ђ Е В И Н С К Е  Ч Е С Т И Ц Е  
П Р И В Р Е Д Н О М  Д Р У Ш Т В У  „ P R O M O  L U X “  

Д . О . О .  Л У Ж А Н И  Б О С А Н С К И  -  Д Е Р В Е Н Т А  

 
Члан 1. 

 
 Град Дервента продаје непосредном погодбом 
неизграђено градско грађевинско земљиште означено као 
катастарске парцеле број: 2022/19 „ПОТОК“, пашњак 2. класе, 
површине 363 м² и 2022/20 „ПОТОК“, пашњак 2. класе, 
површине 69 м², укупне површине 432 м², уписано у Лист 
непокретности број: 416 КО Дервента 1, у посједу и власништву 
Града Дервента са обимом права 1/1, по тржишној цијени од 
29.786,40 КМ (словима: 
двадесетдеветхиљадаседамстоосамдесетшестконвертибилних
марака и 40/100), а ради обликовања-комплетирања 
грађевинске честице привредном друштву „PROMO LUX“д.о.о. 
Лужани Босански - Дервента, као власнику катастарских 
парцела број: 2026/2 „ХАСАНА КИКИЋА“, двориште, површине 
40 м², к.ч. број: 2026/3 „ХАСАНА КИКИЋА“, двориште, површине 
11 м², к.ч. број: 2027/3 „ХАСАНА КИКИЋА“, шума 3. класе, 
површине 295 м², к.ч. број: 2027/4 „ХАСАНА КИКИЋА“, шума 3. 
класе, површине 323 м², к.ч. број: 2027/5 „ХАСАНА КИКИЋА“, 
шума 3. класе, површине 297 м², к.ч. број: 2027/7 „ХАСАНА 
КИКИЋА“, шума 3. класе, површине 4 м² и к.ч. број: 2027/6 
„ХАСАНА КИКИЋА“, шума 3. класе, површине 406 м², укупне 
површине 1376 м², уписано у ЗК уложак број: 618 КО Дервента 
1, у обухвату Регулационог плана „ГРАД“. 
 

Члан 2. 
 

 Купац је дужан износ тржишне цијене, из члана 1. ове 
одлуке, уплатити продавцу у року од 15 (словима: петнаест) 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 По основу прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске и ове одлуке, закључиће 
се Уговор о купопродаји предметних непокретности, а који ће у 
име Града Дервента потписати Градоначелник Града Дервента.  
 

Члан 4. 
 
 О провођењу ове одлуке стараће се Стручна служба 
Градоначелника и Одјељење за просторно уређење. 

Члан 5. 
 
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-211/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК                          
29. априла 2021. године                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                              
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На основу  члана 348. став 3. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 107/19 и 1/21), члана 10. став 1. и 
став 3. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/19) и члана 37. 
став 2. и 89. став 2. Статута Града Дервента („Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента 
на 4. сједници одржаној 29. априла 2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
О   П Р О Д А Ј И  Н Е П О С Р Е Д Н О М  П О Г О Д Б О М  

Н Е И З Г Р А Ђ Е Н О Г  Г Р А Д С К О Г  
Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г  З Е М Љ И Ш Т А  У  С В О Ј И Н И  

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А ,  А  Р А Д И  О Б Л И К О В А Њ А  -  
К О М П Л Е Т И Р А Њ А  Г Р А Ђ Е В И Н С К Е  Ч Е С Т И Ц Е  

Д У С П А Р А  ( А Б Д У Л А Х )  М Е Р И М И  И З  
Д Е Р В Е Н Т Е  

 
Члан 1. 

 
 Град Дервента продаје непосредном погодбом 
неизграђено градско грађевинско земљиште означено као 
катастарска парцела број: 3751/2 „УЛ ВИДА ЊЕЖИЋА“, улица, 
површине 45 м², уписано у Посједовни лист број: 3737 КО 
Дервента 1, у посједу и власништву Града Дервента са обимом 
права 1/1, по тржишној цијени од 666,00 КМ (словима: 
шестстотинашездесетишест конвертибилних марака и 00/100), 
а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице 
Дуспара Мерими из Дервенте, као власнику катастарске 
парцеле број: 2206 „ГАКОВАЦ“, стамбени објекат површине 99 
м², остали објекти, површине 24 м² и двориште површине 433 
м², укупне површине 556 м², уписано у Лист непокретности број: 
274 КО Дервента 1, у обухвату Регулационог плана „ГАКОВАЦ“. 
 

Члан 2. 
 

 Купац је дужан износ тржишне цијене, из члана 1. ове 
одлуке, уплатити продавцу у року од 15 (словима: петнаест) 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 

По основу прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске и ове одлуке, закључиће 
се Уговор о купопродаји предметних непокретности, а који ће у 
име Града Дервента потписати Градоначелник Града Дервента.  
 

Члан 4. 
 
 О провођењу ове одлуке стараће се Стручна служба 
Градоначелника и Одјељење за просторно уређење. 

 
Члан 5. 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-212/21                                        ПРЕДСЈЕДНИК                                       

29. априла 2021. године                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

139 
На основу  члана 348. став 3. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 107/19 и 1/21), члана 10. став 1. и 
став 3. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Општине Дервента“, број: 4/19) и члана 37. 
став 2. и 89. став 2. Статута Града Дервента  („Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента 
на 4. сједници одржаној  29. априла 2021. године, донијела је 
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О Д Л У К У  
О   П Р О Д А Ј И  Н Е П О С Р Е Д Н О М  П О Г О Д Б О М  

Н Е И З Г Р А Ђ Е Н О Г  Г Р А Д С К О Г  
Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г  З Е М Љ И Ш Т А  У  С В О Ј И Н И  

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А ,  А  Р А Д И  О Б Л И К О В А Њ А  -  
К О М П Л Е Т И Р А Њ А  Г Р А Ђ Е В И Н С К Е  Ч Е С Т И Ц Е  

П Е Ћ И Ћ  ( Д Р А Г О Љ У Б )  Н Е В Е Н К У  И З  
Д Е Р В Е Н Т Е  

 
Члан 1. 

 
  Град Дервента продаје непосредном погодбом 
неизграђено градско грађевинско земљиште означено као 
катастарске парцеле број: 671/9 „БАРА“, воћњак 3. класе, 
површине 167 м² и 671/21 „БАРА“, воћњак 3. класе, површине 
45 м², укупне површине 212 м², уписано у Лист непокретности 
број: 416 КО Дервента 1, у посједу и власништву Града 
Дервента са обимом права 1/1, по тржишној цијени од 2.798,40 
КМ (словима: 
двијехиљадеседамстодеведесетосамконвертибилнихмарака и 
40/100), а ради обликовања-комплетирања грађевинске 
честице Пећић Невенку из Дервенте, као власнику катастарске 
парцеле број: 671/8 „БАРА“, стамбени објекат површине 87 м², 
остали објекти, површине 45м² и двориште површине 305 м², 
укупне површине 437 м², уписано у Лист непокретности број: 
2287 КО Дервента 1, у обухвату Регулационог плана „ЧАРДАК“. 
 

Члан 2. 
 

 Купац је дужан износ тржишне цијене, из члана 1. ове 
одлуке, уплатити продавцу у року од 15 (словима: петнаест) 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 
 По основу прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске и ове одлуке, закључиће 
се Уговор о купопродаји предметних непокретности, а који ће у 
име Града Дервента потписати Градоначелник Града Дервента.  
 

Члан 4. 
 
 О провођењу ове одлуке стараће се Стручна служба 
Градоначеника и Одјељење за просторно уређење. 

Члан 5. 
 
     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-213/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
29. априла 2021. године                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

140   
 На основу члана 348. став 3. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број:124/08, 
58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 107/19 и 1/21), члана 10. став 1. и 
став 3. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 37. 
став 2. и 89. став 2. Статута Града Дервента  („Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента 
на 4. сједници одржаној 29. априла 2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
О   П Р О Д А Ј И  Н Е П О С Р Е Д Н О М  П О Г О Д Б О М  

Г Р А Д С К О Г  Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г  З Е М Љ И Ш Т А  У  
С В О Ј И Н И  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А ,  А  Р А Д И  

О Б Л И К О В А Њ А  -  К О М П Л Е Т И Р А Њ А  
Г Р А Ђ Е В И Н С К Е  Ч Е С Т И Ц Е  

А Џ И Ћ  ( М И Л О В А Н )  Ј О В И  И  А Џ И Ћ  ( Ј О В О )  
С И Н И Ш И  

 
Члан 1. 

 
  Град Дервента продаје непосредном погодбом 
градско грађевинско земљиште означено као катастарска 
парцела број : 1612/3 „БРДО ЧИПЛАК“ њива 5. класе површине 

14 м2, уписано у Посједовни лист број : 280 КО Дервента 2, у 
улици Богдана Жерајића, у посједу и власништву Града 
Дервента са 1/1 дијела, по тржишној цијени од 171,36 КМ 
(словима: једнастотинаседамдесетједна и 36/100 
конвертибилиних марака), а ради обликовања-комплетирања 
грађевинске честице и то Аџић (Милован) Јови и Аџић (Јово) 
Синиши из Дервенте, као сувласницима са по ½ дијела 
катастарских парцела број : 1612/1, 1612/2, 1613/1, 1613/3, 
укупне површине 731 м2, уписане у Земљишнокњижни уложак 
број : 12 КО Дервента 2, а према Регулационом плану 
„ПОТОЧАНИ“.  

Члан 2.  
 

  Купац је дужан износ тржишне цијене из члана 1. ове 
одлуке уплатити продавцу у року од 15 (словима : петнаест) 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  
 

Члан 3. 
 
 По основу прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске и ове одлуке, закључиће 
се Уговор о купопродаји предметних непокретности, а који ће у 
име Града Дервента потписати Градоначелник Града Дервента.  
 

Члан 4. 
 

О провођењу ове одлуке стараће се Стручна служба 
Градоначелника и Одјељење за просторно уређење. 

 
Члан 5. 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-214/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
29. априла 2021. године                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                        Мирко Земуноић,с .р. 

141                                

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана  37. став 2. и 

члана 89. став 2. Статута града Дервента  („Службени гласник 

града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента на 4. 

сједници одржаној  29. априла 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У  
О  С Т А В Љ А Њ У  В А Н  С Н А Г Е  О Д Л У К Е  О  

И З Г Р А Д Њ И  В И Ш Е Н А М Ј Е Н С К О Г  О Б Ј Е К Т А  
Н А  К . Ч .  Б Р О Ј  2 0 3 6 / 2  К О  Д О Њ А  

Л У П Љ А Н И Ц А  

  Члан 1. 

 Ставља се ван снаге Одлука о изградњи 

вишенамјенског објекта на к.ч. број 2036/2 КО Доња 

Лупљаница, број: 01-022-45/20 од 27. фебруара 2020. године 

(„Службени  гласник општине Дервента“, број: 2/20).  

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-215/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
29. априла 2021. године                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                       Мирко Земуновић,с.р. 

142 
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. и члана 89. став 2. 

Статута града Дервента („Службени гласник града Дервента“, 

број 6/21), Скупштина града Дервента на 4. сједници, одржаној 

29. априла 2021. године, донијела је 
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О Д Л У К У   
О  И З Г Р А Д Њ И  В И Ш Е Н А М Ј Е Н С К О Г  О Б Ј Е К Т А  
Н А  К . Ч .  Б Р О Ј :  1 3 3 4  К О  Д О Њ А  Л У П Љ А Н И Ц А  

 

Члан 1. 
 

 Град Дервента приступа изградњи вишенамјенског 
објекта у Доњој Лупљаници, на земљишту означеном као к.ч. 
број: 1334 „КРЧЕВИНА“, шума 4. класе, површине 1085 м², 
уписана у Посједовни лист, број: 678 КО Доња Лупљаница, у 
посједу и власништву града Дервента, са обимом права 1/1. 
 Изградња објекта се врши у сврху обављања 
парастоса приликом сахрана, као и за друге потребе грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Задужују се надлежна одјељења Градске управе 
Дервента, да у оквиру својих надлежности, спроведу све 
потребне процедуре за изграадњу вишенамјенског објекта у 
Доњој Лупљаници, у складу са важећим прописима. 
 

Члан 3. 
 

Средства за изградњу вишенамјенског објекта ће 
једним дијелом бити обезбијеђена у Буџету града Дервента, а 
другим дијелом из осталих средстава. 

 
                               Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-216/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                

29. априла 2021. године                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.  

143 
На основу члана 5. став 1. тачка г. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 

75/04 и 78/11), члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), 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) и члана 12. и 13. алинеја 3. Статута Јавног предузећа 

„Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента- 

Пречишћени текст („Службени гласник општине Дервента“, 

број: 10/13 и 11/19), Скупштина града Дервента у функцији 

Скупштине предузећа, на 4. сједници одржаној 29. априла 2021. 

године, донијела је 

О Д Л У К У  

 

I 

Доноси се План пословања Јавног предузећа 

„Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента за период 

од 1. јануара до 31. децембра 2021. године.  

 

II 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-221/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК    

29. априла 2021. године                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дерветна                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

144 
На основу члана 41. Закона о грађевинском 

земљишту РС („Сл. гласник РС“ број 112/06), члана 356. ст. 1. 
Закона о стварним правима („Сл. гласник РС „  број: 124/08 
58/09, 95/11, 60 /15 и 107/19) и члана 37. Статута Града 
Дервента („Сл. гласник града Дервента“ број 6/21), Скупштина 
града Дервента у поступку ревизије додјеле градског 

грађевинског земљишта у друштвеној, односно државној 
својини ради изградње стамбено-пословне зграде Петрић 
Бранку из Дервенте, покренутом по захтјеву Ћимић (Ферид) 
Мухарема из Опатије, заступаног од стране адвоката Јаварагић 
Сеада из Бихаћа, доноси  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 
1.Ћимић (Ферид) Мухарему из Опатије, као компензација за 
градско грађевинско земљиште означено к.ч. број 836 у 
површини од 180 м2 и к.ч. 3725/2 у површини од 119 м2, обе у 
КО Дервента 1 (укупно 299 м2), које је Рјешењем Скупштине 
општине Дервента бр. 01-022-28 од 18.2.2000. године 
додијељено на коришћење ради грађења стамбено пословне 
зграде Петрић Бранку из Дервенте,  
 
УТВРЂУЈЕ СЕ: 
-право на новчану накнаду или  
-право на друго градско грађевинско земљиште које подударно 
по величини, вриједности, локацији итд., по избору Ћимић 
Мухарема.  
 
2. Облик и висина накнаде из претходне тачке утврдиће се по 
правоснажности овог рјешења у посебном поступку у складу са 
одредбама члана 53. до 73. Закона о експропријацији („Сл. 
гласник РС“ 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15).  
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

Ћимић (Ферид) Мухарем из Опатије поднио је Подручној 
јединици Дервента Захтјев од 25.4.2005.године за ревизију 
извршене додјеле градског грађевинског земљишта у 
друштвеној, односно државној својини описаног у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења. Уз тај захтјев исти је приложио: 
 
-Посједовни лист бр. 3115 у КО Дервента 1. за к.ч. 836 у 
површини од 180 м2 и  к.ч. 3725/2 у површини од 119 м2 
(предметно земљиште) у којем је био укњижен као корисник ДС 
Петрић Бранко из Дервенте,  
-Рјешење СО-е Дервента број 01-475-99/88 од 24.11.1988. 
године којим су, поред осталог, к.ч. 836 у површини од 180 м2, 
к.ч. 3725/2 у површини од 119 м2 и к.ч. 830/3 у површини од 101 
м2, све у КО Дервента 1, преузете од Ћимић Мухарема из 
Опатије 1/6, Ћимић Маиде из Умага 1/6, Алагић Адавије из 
Сарајева 2/9, Бакалбашић Менсура из Дервенте 4/27, 
Бакалбашић Муневере из  Бања Луке 4/27 и Бахтијаревић 
Мирсаде из Бања Луке 4/27 дијела,  
-Рјешење Општинског секретаријата за урбанизам, 
грађевинарство, стамбене и комуналне и имовинско правне 
послове Дервента број: 07-364-499/90 од 24.09.1990.године на 
име Ћимић Мухарема о урбанистичкој сагласности за УТУ од 
25.6.1990.године,  
-Рјешење Општинског секретаријата за урбанизам... Дервента 
број: 09-475-8/89 од 04.5.1989.године којим је утврђено да 
Ћимић Мухарем има првенствено право кориштења ради 
грађења на градском грађевинском земљишту у државној 
својини  
означеним к.ч. 830/3 у површини од 101 м2, к.ч. 3725/2 у 
површини од 119 м2 и к.ч. 836 у површини од 180 м2, све три у 
КО Дервента 1 и  
5. копију катастарског плана са изводом из Регулационог плана 
„Центар исток – Центар запад“ који покрива предметно 
земљиште од 15.12.1999.године.  
 
У вези овог захтјева за ревизију прописано је, и то: 
1.чл. 41 Закона о грађевинском земљишту РС из 2006.године је 
прописано: „По захтјевима за ревизију који су поднесени у року 
из чл. 87. ст. 3. ЗГЗ („Сл. гласник  РС“ бр. 86/03), надлежни 
орган спровешће поступак и донијети одговарајуће рјешење у 
складу са одредбама чл. 87-91. наведеног закона.“,  
 
2. чл. 87.ст. 1,. и 3. Закона о грађевинском земљишту РС из 
2003. године је прописано: „Правна ваљаност извршених 
додјела грађевинског земљишта између 06.04.1992.године и 
дана ступања на снагу овог закона, на којем су физичка лица 
имала право кориштења на дан или прије 06.04.1992. године за 
стамбене, пољопривредне или пословне сврхе,  биће ће 
утврђена искључиво у складу са овим законом (ст.1). 
Физичка лица, или њихови законски насљедници, која су имала 
право кориштења на грађевинском земљишту и која су то право 
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користила на дан или прије 06.04.1992.године за стамбене, 
пољопривредне или пословне сврхе, а чије је право коришћења 
престало без њихове сагласности између 06.04.1992.године и 
дана ступања на снагу овог закона, могу код надлежног органа 
за имовинско правне послове поднијети захтјев за ревизију у 
року од двије године од  дана ступања на снагу овог закона. 
(ст.3.)“ 
 
3.Чл. 88. ЗГЗ из 2003. године је прописано: „Надлежни 
општински орган управе води поступак ревизије и сачињава 
нацрт рјешења по захтјеву за ревизију додјељеног земљишта 
из чл. 87. у року од мјесец  дана од дана пријема захтјева. 
Нацрт рјешења општински орган управе дужан је доставити на 
одлучивање... Скупштини општине у року од пет дана од њене 
припреме.  
Против рјешења из претходног става може се покренути 
управни спор.“, 
 
4.Чланом 89. Закона о грађевинском земљишту РС из 2003. 
године је прописано:“Уколико надлежни општински орган 
управе у поступку ревизије утврди да је подносилац на дан или 
прије 06.04.1992. године користио предметно земљиште у 
стамбене, пољопривредне или пословне сврхе и да му је право 
кориштења прекинуто између 06.04.1992.године и ступања на 
снагу овог закона, без његове сагласности, Општина ће вратити 
право кориштења на раније додјељеном земљишту или 
осигурати накнаду“;     
 
5.чл. 90. ст.1. и 3. Закона о грађевинском земљишту РС 86/03 је 
прописано: 
„Уколико је трећа страна ... започела изградњу на земљишту 
које је предмет ревизије или ако је земљиште приведено 
намјени, Општина односно Град ће компензирати подносиоца 
захтјева било путем новчане накнаде у складу са чланом 69. 
Овог закона, или путем додјеле земљишне парцеле која је 
подударна по величини, функцији, вриједности, локацији итд., 
зависно од избора подносиоца захтјева (ст.1.). 
   
У сврху примјене члана 87. ст.3. овог закона, подносиоцем 
захтјева који није пристао на престанак тог права ће сматрати 
сваки подносилац захтјева који није примио накнаду у складу са 
Законом о експропријацији. Подносиоце захтјева неће 
обавезивати никаква сагланост или договор о накнади који је 
постигао правни заступник којег је именовала општина, односно 
град док је подносилац захтјева био расељен или избјеглица. 
(ст.3)“;  
 
6.чл. 356. ст. 1. Закона о стварним прaвима је прописано: 
„Поступци о стицању, заштити и престанку права својине и 
других стварних права започети на основу прописа који су били 
на снази до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по 
одредбама тих прописа. „Завршен цитат.  
 
Обзиром на цитиране одредбе закона, овај орган је по том  
захтјеву покренуо поступак ревизије у које је од исправa којим 
располаже, а које су битне за ову управну ствар, у спис 
приложио: 
-Рјешење СО-е Дервента број: 01-022-28 од 18.02.2000.године 
о додјели на кориштење градског грађевинског земљишта 
описаног у тачки 1. диспозитива овог рјешења Петрић Бранку 
из Дервенте ради изградње стамбено пословне зграде,  
-ПЛ 3205 у КО Дервента 1 у којем је Јањиловић Мирко укњижен 
као корисник ДС к.ч. 836 (кућа и зграда 78 м2 и двориште 118 
м2) и к.ч. 3725/2 у површини од 103 м2, 
-ПЛ 331 у КО Дервента 1 у којем је укњижен, поред осталих и 
Ћимић Мухарем са дијелом ¼ на к.ч. 830/3 у површини од 101 
м2 и на још пет кастарских парцела.  
 
Затим је одржана усмена јавна расправа на којој је извршен 
увиђај службеног лица на лицу мјеста у присуству странака, 
саслушан пуномоћник подносиоца захтјева и овлашћено лице 
Правобранилаштва РС из Добоја, те размотрене како наведене 
исправе које је овај орган приложио у спис тако и исправе 
приложене уз захтјев и исправе које пуномоћник подносиоца 
захтјева Зјакић Емира приложила у спис предмета на самој 
расправи. Ради се о приложеним доказима на расправи , и то; 
-Пресуди Вишег суда у Добоју број У-5/89 од 08.02.1989.године 
којом је по тужби Делић Маиде поништено рјешење СО 
Дервента број 01-475-99/88 од 24.11.1988. године  о 

преузимању и предметног градског грађевинског земљишта од 
Ћимић Мухарема и др.,  
-Пресуди Вишег суда у Добоју број: У.6/89 од 21.02.1989. године 
којом је по тужби Ћимић Мухарема поништено рјешење СО 
Дервента број 01-475-99/88 од 24.11.1988.године о преузимању 
и предметног градског грађевинског земљишта од Ћимић 
Мухарема и др. и  
-Конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у Дервенти објављен у „Ослобођењу“ од 
17.11.2005.године. 
 
Зјакић Емира је као пуномоћник Ћимић Мухарма изјавила на 
усменој расправи, поред оног што је садржано у самом 
захтјеву, да Ћимић Мухарем испуњава све услове из закона да 
му се удовољи захтјеву, затим да тражи од општине да му се 
понуди као компензација за предметно земљиште накнада у 
новцу или у другој грађевинској парцели ...  
 
Овлашћено лице Правобранилаштва РС из Добоја је између 
осталог изјавило: 
-да је СО-е Дервента својим рјешењем од 24.11.1988.године 
преузела предметно земљиште од Ћимић Мухарема и других, 
-да је на основу тог рјешења предметно земљиште отписано из 
посједовног листа Ћимић Мухарема и других и уписано у 
посједовни лист општине Дервента,  
-да је то предметно земљиште само без к.ч. 830/3 СО Дервента 
у 2000. години додијелила на кориштење а ради грађења 
стамбено пословне зграде Петрић Бранку,  
-да је Ћимић Мухарем изгубио првенствено право кориштења 
ради грађења пошто су се за то стекли услови из члана 49. 
Закона о грађевинском земљишту РС, 
-да предметно земљиште, самим тим, не може бити предмет 
ревизије и да захтјев Ћимић Мухарема треба одбити као 
неоснован.  
Међутим, касније је Правобранилаштво РС из Добоја, након 
што је извршило увид у Пресуду Вишег суда у Добоју, којом је 
уважена тужба Ћимић Мухарема и поништено рјешење 
Скупштине општине Дервента о изузимању земљишта од 
Ћимић Мухарема, промјенило свој горе наведени став и у 
својим актима број Рв.6/06 од 19.10.2011. и бр. Рв.6/06 од 
7.11.2011. године навело,  
поред осталог, да је нацрт рјешења којим је уважен захтјев за 
ревизију Ћимић Мухарема у складу са одредбама чл. 87. до 93. 
Закона о грађевинском земљишту РС из 2003.године, те тиме и 
правно ваљан.  
 
Увиђајем 25.5.2005. године је службено лице у присуству 
странака утврдило да се на предметном земљишту налази 
незавршен објекат са три етаже (подрум, спрат и поткровље), 
на шта присутне странке нису имале примједби. Претходно је 
геометар идентификоавао предметно земљиште без 
премјеравања.   
 
На основу савјесне и брижљиве оцјене проведених доказа 
посебно и свих доказа заједно, као и на основу резулатата 
цјелокупног поступка утврђено је сљедеће чињенично стање.  
 
Што се тиче рока за подношење захтјева за ревизију, овај орган 
је прво утврдио да је Ћимић Мухарем поднио захтјев за 
ревизију 27.4.2005.године, а да је крајњи рок за подношење тог 
захтјева био законом одређен до 16.5.2005.године, дакле 
Ћимић Мухарем је у законом прописаном року поднио захтјев 
за ревизију овом органу.  
 
Што се тиче битних чињеница у поступку је на основу 
провреденх доказа утврђено: 
-да је Ћимић Мухарем као ранији власник био носилац 
привременог права коришћења предметног земљишта и да му 
то земљиште није преузето правоснажним рјешењем 
Скупштине општине Дервента у сврху привођења истог трајној 
намјени у складу са регулациоим планом, нити је Ћимић 
Мухарем предао то земљиште Општини, што значи да њему 
као ранијем власнику и носиоцу привременог права коришћења 
није то право престало по закону тј. по ваљаном правном 
основу и на законом прописан начин до 6.4.1992.године, 
односно до данас,  
-да је Ћимић Мухарему у 1989. години издато од надлежног 
органа Општине Дервента и Рјешење о првенственом праву 
коришћења тог земљишта ради изградње стамбеног објекта, 
што значи да је исти од те године био и ванкњижни носилац 
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првенственог права коришћења ради грађења на том 
земљишту, 
-да је то земљиште од стране Скупштине општине Дервента у 
2000. години додијељено на коришћење ради грађења Петрић 
Бранку, који је саградио стамбено-пословну зграду на истом и 
продао је, што значи да је то земљиште приведено трајној 
намјени у складу са регулационим планом, а да претхоно у вези 
тог земљишта нису ријешени имовинско-правни односи на 
законом прописан начин,  
 -да до данас Општина Дервента није Ћимић Мухарему 
исплатила за то земљиште накнаду у новцу или другом 
земљишту, на шта је он имао право по закону и  
-да је и по Правобранилашту РС из Добоја захтјев за ревизију 
Ћимић Мухарему у складу са чл. 87. до 93. ЗГЗ из 2003. године,  
правно ваљан . 
Према томе,  
-Ћимић Мухарем је поднио захтјев за ревизију у законом 
прописаном року, 
-њему је привремено право коришћења на земљишту 
прекинуто између 06.04.1992.године и дана ступања на снагу 
Закона о грађевинском земљишту РС тј. 16.5.2003.године,   
-Скупштина општине Дервента у 2000. години предметно 
земљиште је додијелила на кориштење ради грађења стамбено 
пословне зграде Петрић Бранку из Дервенте, који је ту зграду 
саградио и продао Јањиловић Мирку, а да претходно нису 
ријешени имовинско-правни односи у вези тог земљишта,  
-до данас Ћимић Мухарему није исплаћена накнада у новцу за 
то земљиште, нити му је дато у замјену друго земљиште, нашто 
је он имао право по закону и  
-Правобранилаштво РС из Добоја, законски заступник Општине 
Дервента, сматра да је захтјев Ћимић Мухарема основан.  
 
Обзиром на напријед утврђено чињенично стање, овај орган је 
сачинио нацрт овог рјешења на основу чл. 88. ЗГЗ из 
2003.године у вези са чл. 41. ЗГЗ из 2006.године и чл. 356- ст.1. 
Закона остварним правима, те предлаже Скупштини општине 
Дервента доношење истог.  
 
По правоснажности овог рјешења, у ПЈ Дервента ће се одржати 
усмена јавна расправа у вези споразумног утврђивања облика 
и висине накнаде. На тој усменој расправи Општину Дервента 
ће заступати Правобранилаштво РС, Сједиште замјеника у 
Добоју. Ако се у року од два мјесеца од дана правоснажности 
овог рјешења не постигне споразум о облику и висини те 
накнаде, онда ће цијели спис предмета бити достављен 
Основном суду у Дервенти на основу члана 68. Закона 
експропријацији („Сл.гласник РС“ број 112/06, 37/07 и 110/08, 
106/10, 79/15) у сврху утврђивања облика и висине те накнаде 
за предметно земљиште. 
 
До данас је нацрт овог рјешења Скуштина општине Дервента 
разматрала на својим сједницама укупно шест пута: једном у 
2006.години, два пута у 2009.години, једном у 2011.години, 
једном у 2012. години и једном у 2013. години, али га није 
усвојила ни на једној од тих сједница.  
 
Скупштина општине Дервента није усвојила то рјешење ни 
послије 2010. године иако је Окружни суд у Добоју својом 
Пресудом број 13 0 У 000620 09 У од 30.6.2010. године, по 
тужби Ћимић Мухарема, наложио Скупштини општине 
Дервента да у  року од 30 дана од дана пријема те пресуде 
донесе рјешење по захтјеву за ревизију Ћимић Мухарема те 
иако је Захтјев Општине Дервента за ванредно преиспитивање 
наведене пресуде Окружног суда у Добоју одбијен као 
неоснован Пресудом Врховног суда РС број 13 0 У 000620 10 
Увп од 13.7.2011. године. 
 
Такође, Републичка управа за геодетске и имовинско правне 
послове Бања Лука ПЈ Дервента је поменути Нацрт рјешења 
доставила и 2017. године Општини Дервента, а како би исти 
био предложен Скупштини општине Дервента да га усвоји јер 
су се за то стекли услови прописани законом. Поменути Нацрт 
у четири примјерка је од овлаштеног лица у Општини Дервента 
запримљен дана 14.02.2017. године, а ова Подручна јединица 
није запримила информацију да је тај Нацрт рјешења икада 
усвојен од стране Скупштине општине Дервента.   
  
Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове 
Бања Лука ПЈ Дервента је Нацрт рјешења по захтјеву за 
ревизију Ћимић Мухарема, за ревизију извршене додјеле 

градског грађевинског земљишта Петрић Бранку из Дервенте, 
поново доставила Скупштини града Дервента на  разматрање и 
усвајање, актом број: 19-475-16-17/05 од 05.03. 2021. године. 
 
Скупштина града Дервента на 4. сједници, одржаној 29. априла 
2021. године, донијела je Рјешење као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против овог рјешења може се тужбом код окружног суда у 
Добоју покренути управни спор у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. Тужба се подноси у два примјерка 
непосредно Окружном суду у Добоју.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-470-27/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
29. априла 2021. године                       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                     Мирко земуновић, с.р. 
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         На основу члана 39. став 2. тачка  21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), чл. 50. став 1.  и 52. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и  члана 37. 
став 2. тачка 21. Статута Града Дервента („Службени гласник 
града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента на 4. 
сједници, одржаној 29. априла  2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
O  Р А З Р Ј Е Ш Е Њ У  В Р Ш И О Ц А  Д У Ж Н О С Т И  

С Е К Р Е Т А Р А  С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А   

 
1. Сања Малешевић разрјешава се дужности вршиоца 

дужности секретара Скупштине града Дервента, са 
29.04.2021. године, због истека периода на који је 
именована. 

2. Именована из тачке 1. овог рјешења, права по основу 
радног односа након разрјешења  због истека периода на 
који је именована, остварује  у складу са Законом, а на 
основу рјешења Градоначелника Града Дервента.  

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

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
           Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19) и чланом 37. став 2. тачка 21. Статута Града Дервента 
(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) прописано је да 
скупштина има надлежност да између осталих, именује и 
разрјешава и секретара скупштине и начелника одјељења. 
 Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 
прописано је скупштина именује и разрјешава секретара 
скупштине и начелника одјељења или службе, а чланом 52. 
став 4.  да након престанка мандата секретара скупштине, 
скупштина до окончања поступка именовања секретара 
скупштине у складу са овим законом  именује вршиоца 
дужности секретара, а најдуже за период од 90 дана. 
 Сања Малешевић именована је за вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Дервента на 1. сједници 
Скупштине општине Дервента одржаној 12.01.2021. године и то 
до завршетка поступка јавне конкуренције, а најдуже на период 
од 90 дана. 
  Скупштина општине Дервента је на 1. сједници 
донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање секретара Скупштине општине Дервента и 
именовала Комисију за  спровођење  јавног конкурса за избор и 
именовање секретара Скупштине општине Дервента.  
 Како је поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање секретара Скупштине општине Дервента окончан, 
Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу, 
доставила је предсједнику Скупштине града Дервента, 
приједлог са ранг-листом за избор са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка, а у складу са 
чланом 53. став 4. и 5. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,  
чиме су створене правне претпоставке за коначно именовање 
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секретара Скупштине града Дервента на нови мандат и 
разрјешење вршиоца дужности секретара Скупштине општине.              
            Комисија за избор и именовање Скупштине града 
Дервента је на сједници одржаној 20. априла 2021. године, 
разматрала Приједлог Комисије за спровођење поступка по 
јавном конкурсу и на основу напријед наведеног, а у складу са 
чланом 54. тачка 4. Пословника о раду Скупштине општине 
Дервента, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предложила Скупштини града Дервента доношење истог. 
 Скупштина града Дервента је на 4. сједници, одржаној 
29. априла 2021. године донијела је рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе општине Дервента у року од 8 
дана од дана пријема рјешења. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
Број: 01-111-65/21                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
29. априла 2021. године                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 50. и члана 52. став. 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и члана 37. став 2. тачка 21. и члана 55. Статута Града 
Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21), 
Скупштина града Дервента на 4. сједници, одржаној 29. априла 
2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
O  И М Е Н О В А Њ У   С Е К Р Е Т А Р А  С К У П Ш Т И Н Е  

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А   
 

1. Сања Малешевић, дипломирани правник, именује се за 
секретара Скупштине града Дервента, са 30.04. 2021. 
године. 

 
2. Мандат секретара Скупштине града Дервента траје до 

краја мандата сазива Скупштине града Дервента који га је 
изабрао. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику града Дервента“. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19) и чланом 37. став 2. тачка 21. Статута Града Дервента 
(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) прописано је да 
скупштина има надлежност да између осталих, именује и 
разрјешава и секретара скупштине и начелника одјељења. 
 Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 
прописано је скупштина именује и разрјешава секретара 
скупштине и начелника одјељења или службе, а ставом 2. истог 
члана, да се именовање секретара скупштине и начелника 
одјељења или службе врши након спроведеног јавног конкурса. 
Чланом 52. став 1. истог Закона прописано је да мандат 
секретара скупштине траје до краја мандата сазива скупштине 
који га је изабрао. 
 Чланом 37. став 2. тачка 21. Статута Града Дервента 
прописано је да Скупштина Града, између осталих именује и 
разрјешава сектретара Скупштине, а  чланом 55. Статута Града 
прописано је да Скупштина Града именује секретара 
Скупштине града на мандат који траје до краја мандата сазива 
Скупштине који га је именовао, након спроведеног јавног 
конкурса у складу са законом. 
 
 Истеком мандата Скупштине општине Дервента 
сазива 2016.-2020. године, разријешен је и секретар Скупштине 
општине на 1. сједници Скупштине општине одржаној 
12.01.2021. године, а у складу са Законом, Скупштина је 
именовала вршиоца дужности секретара на период најдуже до 
90 дана.. На истој сједници Скупштина општине је донијела 
Одлуку  о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
секретара Скупштине општине на вријеме трајања мандата 
новог сазива Скупштине општине. 

           Поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање 
секретара спровела је Комисија за избор за спровођење 
поступка по Јавном конкурсу за избор и  именовање секретара 
Скупштине општине Дервента, коју је именовала Скупштина 
општине Дервента Рјешењем број: 01-111-32/21 од 12.01.2021. 
године.  
 Како је поступак по Јавном конкурсу за избор и 
именовање секретара Скупштине општине Дервента окончан, 
Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу, 
доставила је предсједнику Скупштине града Дервента, 
приједлог са ранг-листом за избор са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка, а у складу са 
чланом 53. став 4. и 5. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, с 
чиме су створене правне претпоставке за коначно именовање 
секретара Скупштине града Дервента на нови мандат и 
разрјешење вршиоца дужности секретара Скупштине општине.              
 
           
            Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 
20. априла 2021. године, разматрала Приједлог Комисије за 
спровођење поступка по јавном конкурсу и на основу напријед 
наведеног, а на основу члана 54. тачка 4. Пословника о раду 
Скупштине општине Дервента утврдила Приједлог рјешења о 
именовању Сање Маешевић за секретара Скупштине града 
Дервента и предложила Скупштини града Дервента доношење 
истог.  
 
 Скупштина града Дервента на 4. сједници, одржаној 
29. априла 2021. године донијела је рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба 
Одбору за жалбе општине Дервента у року од 15 дана од дана 
достављања рјешења. 
                                     

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
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             На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и чл. 

52. став 1. и 55. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 

града Дервента на 4. сједници, одржаној 29. априла  2021. 

године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
O  Р А З Р Ј Е Ш Е Њ У  Д У Ж Н О С Т И  Ч Л А Н А  

К О М И С И Ј Е  З А  И З Б О Р  И  
И М Е Н О В А Њ Е  С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  

Д Е Р В Е Н Т А  

 

1. Бојан Радановић, разрјешава се дужности члана Комисије за 

избор и именовање. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 О б р а з л о ж е њ е 

 Одборници у Скупштини града Дервента Перо Ђурић, 

Бранко Катанић, Витомир Пиваш, Божидар Савовић, Милорад 

Новаковић, Дејан Пјерановић, Никола Нединић, Сања 

Димитрић, Мирко Петрић и Душко Вујичић, дана 20.04. 2021. 

године, што чини 1/3 одборника Скупштине, а у складу са  

чланом  52.  став 2. тачка 3)  и  став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине 

Дервента“, број 9/17 и 6/21), Скупштини града Дервента 

поднијели су Приједлог за разрјешење Бојана Радановића 

дужности члана Комисије за избор и именовање Скупштине 

града Дервента и приједлог за разрјешење Славка Томаша са 

дужности предсједника Комисије за избор и именовање. 
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 Приједлог за разрјешење је подносен на основу члана 

52. став 1. тачка 3) Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента.  

 У образложењу приједлога за разрјешење наведено је 

сљедеће:  

Комисија за избор и именовање Скупштине општине Дервента 

изабрана је на 1. сједници Скупштине општине Дервента која је 

одржана 12. јануара 2021. године Рјешењем број 01-111-2/21, а 

у складу са одредбом члана 55. Пословника о раду Скупштине 

Дервента, којом је био прописан начин избора Комисије за 

избор и именовање.  

 Комисија за избор и именовање је, након избора 

предсједника Скупштине општине Дервента, дана 22. јануара 

2021. одржала 2. сједницу на којој је, у складу са 

надлежностима утврђеним чланом 5. став 1. Закона о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе, разматрала 

доношење рјешења о радном односу предсједника Скупштине 

општине. Након проведене дискусије  резултат гласања је био 

да су  три члана Комисије била „уздржана“, а два члана „за“  и 

разматрано рјешење није донесено. Дана 28. јануара 2021. 

године, Комисија за избор и именовање је одржала и 3. 

сједницу на којој је поново  разматрано доношење рјешења о 

радном односу предсједника Скупштине општине и доношење 

рјешења о  утврђивању плате за предсједника Скупштине 

општине Дервента у 2021. години и након проведене дискусије, 

резултат гласања је био идентичан гласању са претходне 

сједнице, те рјешења нису донесена. 

Наведена рјешења је Комисија за избор и именовање донијела 

тек на 4. сједници која је одржана 17. фебруара 2021. године. 

 Чланом 5. став 1. Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе прописано је да предсједнику 

скупштине  општине након избора од стране скупштине, 

рјешење о радном односу доноси комисија за избор и 

именовање, а чланом 9. став 1. прописано је да функционер 

своју дужност обавља са статусом запосленог лица по основу 

рјешења о раду на мандатни период утврђен Изборним 

законом. 

 Чланом 5. став 3. Одлуке о платама и другим правима 

функционера општине Дервента, прописано је да рјешење о 

утврђивању плате предсједнику Скупштине општине и 

Начелнику општине доноси Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине. 

  Будући да Комисија за избор и именовање  није 

поступила у складу са напријед поменутом законском обавезом 

и обавезом утврђеном одлуком Скупштине,  те тиме 

онемогућила правовремено остваривање радно-правног 

статуса предсједника Скупштине, подносиоци овог приједлога 

за разрјешење сматрају да већина чланова Комисије за избор и 

именовање, није благовремено извршавала своје дужности 

прописане напријед поменутим законом и одлуком, те из тих 

разлога,  а у складу са чланом 52. став 1. тачка 3) Пословника о 

раду Скупштине општине Дервента, предлажу разрјешење 

Бојана Радановића дужности члана Комисије за избор и 

именовање, као и разрјешење Славка Томаша са дужности 

предсједника Комисије за избор и именовање, који свој даљи 

рад наставља као члан овог радног тијела.  

 На 4. сједници Скупштине града, одржаној дана 29. 

априла 2021. године, одборници су разматрали достављени 

приједлог 1/3 одборника и након проведене дискусије, са 15 

гласова “За“, 7 гласова “Против“и без гласова „Уздржан“, 

одлучено  је да се, сходно одредбама члана 52. став 2. тачка 3) 

Пословника о раду Скупштине, којим су утврђени разлози због 

којих члан радног тијела може бити разрјешен, те између 

осталог и ако не извршава или неблаговремено извршава 

дужности члана радног тијела, Бојан Радановић разрјеши 

дужности члана Комисије за избор и именовање. 

 На основу напријед наведеног Скупштина града 

Дервента на 4. сједници одржаној 29. априла 2021. године 

донијела је  рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном поступку 

и против  истог није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 

дана од достављања рјешења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-111-67/21                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
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         На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. Статута Града 
Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и 
члaна 55. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента 
на 4. сједници, одржаној 29. априла 2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  И З Б О Р У  Ј Е Д Н О Г  Ч Л А Н А  К О М И С И Ј Е  З А  

И З Б О Р  И  И М Е Н О В А Њ Е  С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  
Д Е Р В Е Н Т А  

 
 1. Славко Бојанић, бира се за члана Комисије за избор и 
именовање Скупштине града Дервента, са даном 30.04. 2021. 
године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

         Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи,  прописано је да скупштина  између осталих бира 
и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, а чланом 37. став 2. тачка 21. Статута Града 
Дервента, прописано је да Скупштина Града, између осталих 
бира и разрјешава чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града. 
         Чланом 51. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
скупштина општине може за извршење својих задатака 
оснивати сталне и повремене комисије, одборе и савјете као 
радна тијела скупштине, а ставом 2. истог члана, прописано је 
да се број чланова сталних радних тијела утврђује 
пословником.  
        Стална радна тијела Скупштине општине Дервента, 
утврђена су Пословником о раду Скупштине општине Дервента, 
а чланом  55. Пословника, прописано је да  Комисија за избор и 
именовање  има предсједника, замјеника предсједника и три 
члана који се бирају из реда одборника у Скупштини. Надаље, 
ставом 2. истог члана, прописано је да листу кандидата за 
избор предсједника и чланова Комисије за избор и именовање 
подноси предсједавајући прве сједнице на првој сједници 
Скупштине на основу консултација са предсједницима клубова 
одборника и одборничких група. Ставом 3. истог члана 
прописано је да накнадни избор појединих чланова Комисије за 
избор и именовање, у току мандата, врши се тако што 
приједлоге кандидата достављених од клубова одборника и 
одборничких група, Скупштини подноси предсједник 
Скупштине. 
 Како је Скупштина града Дервента на приједлог 1/3 
одборника Скупштине града Дервента разријешила Бојана 
Радановића дужности члана Комисије за избор и именовање 
Скупштине града Дервента, на приједлог Клуба одборника СДС 
Скупштине града Дервента, за члана Комисије за избор и 
именовање предложен је Славко Бојанић, самостални 
одборник, члан Клуба одборника СДС-а.   

На основу напријед наведеног предложено је 
Скупштини града Дервента доношење рјешења као у 
диспозитиву. 

Скупштина града Дервента је на 4. сједници одржаној 
29. априла 2021. године донијела рјешење као у диспозитиву. 
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ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против  истог није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у 
року од 30 дана од достављања рјешења. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
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         На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и чл. 

52. став 1. и 55. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 

града Дервента на 4. сједници, одржаној 29. априла  2021. 

године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
O  Р А З Р Ј Е Ш Е Њ У  Д У Ж Н О С Т И  

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К А  К О М И С И Ј Е  З А  И З Б О Р  И  
И М Е Н О В А Њ Е  С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  

Д Е Р В Е Н Т А  

 
1. Славко Томаш, разрјешава се дужности предсједника 

Комисије за избор и именовање. 

2. Именовани даљи рад у овом радном тијелу наставља као 

члан радног тијела. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику града Дервента“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одборници у Скупштини града Дервента Перо Ђурић, Бранко 

Катанић, Витомир Пиваш, Божидар Савовић, Милорад 

Новаковић, Дејан Пјерановић, Никола Нединић, Сања 

Димитрић, Мирко Петрић и Душко Вујичић, дана 20.04. 2021. 

године, што чини 1/3 одборника Скупштине, а у складу са  

чланом  52.  став 2. тачка 3)  и  став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине 

Дервента“, број 9/17 и 6/21), Скупштини града Дервента 

поднијели су Приједлог за разрјешење Бојана Радановића 

дужности члана Комисије за избор и именовање Скупштине 

града Дервента и приједлог за разрјешење Славка Томаша са 

дужности предсједника Комисије за избор и именовање. 

 Приједлог за разрјешење је подносен на основу члана 

52. став 1. тачка 3) Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента.  

 У образложењу приједлога за разрјешење наведено је 

сљедеће:  

Комисија за избор и именовање Скупштине општине Дервента 

изабрана је на 1. сједници Скупштине општине Дервента која је 

одржана 12. јануара 2021. године Рјешењем број 01-111-2/21, а 

у складу са одредбом члана 55. Пословника о раду Скупштине 

Дервента, којом је био прописан начин избора Комисије за 

избор и именовање.  

 Комисија за избор и именовање је, након избора 

предсједника Скупштине општине Дервента, дана 22. јануара 

2021. одржала 2. сједницу на којој је, у складу са 

надлежностима утврђеним чланом 5. став 1. Закона о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе, разматрала 

доношење рјешења о радном односу предсједника Скупштине 

општине. Након проведене дискусије  резултат гласања је био 

да су  три члана Комисије била уздржана, а два члана за  и 

разматрано рјешење није донесено. Дана 28. јануара 2021. 

године, Комисија за избор и именовање је одржала и 3. 

сједницу на којој је поново  разматрано доношење рјешења о 

радном односу предсједника Скупштине општине и доношење 

рјешења о  утврђивању плате за предсједника Скупштине 

општине Дервента у 2021.години и након проведене дискусије, 

резултат гласања је био идентичан гласању са претходне 

сједнице, те рјешења нису донесена. 

Наведена рјешења је Комисија за избор и именовање донијела 

тек на 4. сједници која је одржана 17. фебруара 2021. године. 

Чланом 5. став 1. Закона о статусу функционера јединице 

локалне самоуправе прописано је да предсједнику скупштине  

општине након избора од стране скупштине, рјешење о радном 

односу доноси комисија за избор и именовање, а чланом 9. 

став 1. прописано је да функционер своју дужност обавља са 

статусом запосленог лица по основу рјешења о раду на 

мандатни период утврђен Изборним законом. 

Чланом 5. став 3. Одлуке о платама и другим правима 

функционера општине Дервента, прописано је да рјешење о 

утврђивању плате предсједнику Скупштине општине и 

Начелнику општине доноси Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине. 

  Будући да Комисија за избор и именовање  није 

поступила у складу са напријед поменутом законском обавезом 

и обавезом утврђеном одлуком Скупштине,  те тиме 

онемогућила правовремено остваривање радно-правног 

статуса предсједника Скупштине, подносиоци овог приједлога 

за разрјешење сматрају да већина чланова Комисије за избор и 

именовање, није благовремено извршавала своје дужности 

прописане напријед поменутим законом и одлуком, те из тих 

разлога,  а у складу са чланом 52. став 1. тачка 3) Пословника о 

раду Скупштине општине Дервента, предлажу разрјешење 

Бојана Радановића дужности члана Комисије за избор и 

именовање, као и разрјешење Славка Томаша са дужности 

предсједника Комисије за избор и именовање, који свој даљи 

рад наставља као члан овог радног тијела.  

 На сједници Скупштине града, одржаној дана 29. 

априла 2021. године, одборници су разматрали достављени 

приједлог 1/3 одборника и након проведене дискусије, са 15 

гласова „За“, 10 гласова “Против“, без гласова „Уздржан“, 

одлучено  је да се, сходно одредбама члана 52. став 2. тачка 3) 

Пословника о раду Скупштине, којим су утврђени разлози због 

којих члан радног тијела може бити разријешен, те између 

осталог и ако не извршава или неблаговремено извршава 

дужности члана радног тијела, Славко Томаш разрјеши 

дужности предсједника Комисије за избор и именовање, а да 

свој даљи рад настави као члан овог радног тијела. 

 На основу напријед наведеног Скупштина града 

Дервента на 4. сједници одржаној  29. априла 2021. године 

донијела је  рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном поступку 

и против  истог није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 

дана од достављања рјешења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-111-69/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

29. априла 2021. године                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 
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         На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. Статута Града 
Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и 
члaна 55. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента 
на 4. сједници, одржаној 29. априла 2021. године, донијела је  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  И З Б О Р У  П Р Е Д С Ј Е Д Н И К А  К О М И С И Ј Е  З А  

И З Б О Р  И  И М Е Н О В А Њ Е  С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  
Д Е Р В Е Н Т А  

 
 1. Сања Димитрић, досадашњи члан Комисије за избор и 
именовање бира се за предсједника Комисије за избор и 
именовање Скупштине града Дервента. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

         Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи,  прописано је да скупштина  између осталих бира 
и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, а чланом 37. став 2. тачка 21. Статута Града 
Дервента, прописано је да Скупштина Града, између осталих 
бира и разрјешава чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града. 
         Чланом 51. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
скупштина општине може за извршење својих задатака 
оснивати сталне и повремене комисије, одборе и савјете као 
радна тијела скупштине, а ставом 2. истог члана, прописано је 
да се број чланова сталних радних тијела утврђује 
пословником.  
        Стална радна тијела Скупштине општине Дервента, 
утврђена су Пословником о раду Скупштине општине Дервента, 
а чланом  55. Пословника, прописано је да  Комисија за избор и 
именовање  има предсједника, замјеника предсједника и три 
члана који се бирају из реда одборника у Скупштини. Надаље, 
ставом 2. истог члана, прописано је да листу кандидата за 
избор предсједника и чланова Комисије за избор и именовање 
подноси предсједавајући прве сједнице на првој сједници 
Скупштине на основу консултација са предсједницима клубова 
одборника и одборничких група. Ставом 3. истог члана 
прописано је да накнадни избор појединих чланова Комисије за 
избор и именовање, у току мандата, врши се тако што 
приједлоге кандидата достављених од клубова одборника и 
одборничких група, Скупштини подноси предсједник 
Скупштине. 
 Како је Скупштина града Дервента на приједлог 1/3 
одборника Скупштине града Дервента разријешила Славка 
Томаша дужности предсједника Комисије за избор и 
именовање Скупштине града Дервента, на приједлог Клуба 
одборника ПДП-а у Скупштини града Дервента, за предсједника 
Комисије за избор и именовање предложена је Сања Димитрић, 
досадашњи члан Комисије за избор и именовање.   

На основу напријед наведеног предложено се 
Скупштини града Дервента доношење рјешења као у 
диспозитиву. 

 
Скупштина града Дервента на 4. сједници одржаној 

29. априла 2021. године донијела је рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном 

поступку и против  истог није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у 
року од 30 дана од достављања рјешења. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 21. и   

члана 54. Статута Града Дервента („Службени гласник града 

Дервента“, број 6/21) и члана 75. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине 

Дервента“, број 9/17 и „Службени гласник града Дервента“, број 

6/21), Скупштина града Дервента на 4. сједници, одржаној 29. 

априла 2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  Д О П У Н И  Р Ј Е Ш Е Њ А  О  И З Б О Р У  

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К А ,  З А М Ј Е Н И К А  
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К А  И  Ч Л А Н О В А  О Д Б О Р А  З А  

П И Т А Њ А  О М Л А Д И Н Е  И  М Л А Д И Х  

 

I 

 У Рјешењу о избору предсједника, замјеника предсједника и 
чланова Одбора за питања омладине и младих број: 01-111-
18/21 од 12. јануара 2021. године („Службени гласник 
општине Дервента“, број: 1/21)  у тачки I Рјешења додају се 
нове подтачке 4. и 5. о избору  два члана Одбора за питања 
омладине и младих из реда омладинских организација и то:  

4. Жељана Лазаревић, члан и 

5. Синиша Асентић, члан. 

II 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

         Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи и чланом 37. став 2. тачка 21. Статута Града 

Дервента, прописано је да скупштина, између осталог, бира и 

разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела 

скупштине. 

         Чланом 51. Закона о локалној самоуправи и чланом 54. 

Статута Града Дервента, прописано је да скупштина може за 

извршење својих задатака оснивати сталне и повремене 

комисије, одборе и савјете као радна тијела скупштине. Ставом 

2. истог члана прописано је да се број чланова сталних радних 

тијела утврђује пословником, а ставом 3. да чланови радних 

тијела скупштине могу да имају право на накнаду у складу са 

одлуком скупштине. 

         Стална радна тијела Скупштине града Дервента, утврђена 

су Пословником о раду Скупштине општине Дервента, а чланом  

75. Пословника прописано је, да Одбор за питања омладине и 

младих има предсједника, замјеника предсједника и три члана 

од којих се предсједник и два члана бирају из реда одборника у 

скупштини општине, а два члана чине представници 

омладинских савјета. Ставом 3. је прописано да уколико на 

нивоу општине нису формирани омладински савјети, два члана 

овог Одбора бираће се из реда омладинских организација 

путем јавног конкурса. Ставом 4. је прописано да јавни конкурс 

расписује и спроводи Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине. 

        Комисија за избор и именовање је на 3. сједници одржаној 

28. јануара 2021. године, донијела Одлуку о расписивању 

Јавног конкурса за избор два члана Одбора за питања 

омладине и младих и наведеном одлуком су утврђени 

критеријуми за избор чланова Одбора за питања омладине и 

младих из реда омладинских организација. На основу наведене 

Одлуке, расписан је Јавни  конкурс који је објављен у 

„Дервентском листу“, на огласној табли Општинске управе 

Дервента и на званичној интернет страници општине Дервента. 

Рок за достављање пријава кандидата је био закључно са  

04.03. 2021. године.  

 На јавни конкурс су се пријавила три кандидата,  и то: 

Жељана Лазаревић, Данијел Гвоздаревић и Синиша Асентић.  

 Комисија за избор и именовање је након прегледања 

документације достављене уз пријаву на Јавни конкурс, 

констатовала да све три кандидата испуњавају прописане 

услове за избор и именовање, са којима је 25. марта 2021. 

године одржала улазни интервју.  

 Након одржаног интервјуа и одговора датих приликом 

интервјуа, Комисија је рангирала кандидате како слиједи: 

1. Жељана Лазаревић, 

2. Синиша Асентић и 

3. Данијел Гвоздаревић. 
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       На основу напријед наведеног, Комисија за избор и 

именовање, је на 7. сједници одржаној 25. марта 2021. године 

утврдила Приједлог рјешења о допуни Рјешења о избору 

предсједника, замјеника предсједника и чланова Одобра за 

питања омладине и младих, тако да се за чланове Одбора из 

реда омладинских организација бирају Жељана Лазаревић и 

Синиша Асентић и Скупштини града предложила доношење 

рјешења као у диспозитиву. 

 Скупштина града Дервента на 4. сједници одржаној 29. 

априла 2021. године донијела је рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном поступку 

и против  истог није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 

дана од достављања рјешења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-111-71/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

29. априла  2021. године                              СКУПШТИНЕ ГРАДА   

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                                                                                                                                

152  

На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 140. 

тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 

(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 

гласник града Дервента“, број 6/21), а након разматрања 

Програма рада и Финансијског плана Јавне здравствене 

установе Дом здравља Дервента за 2021. годину, Скупштина 

града Дервента  на 4. сједници, одржаној 29. априла 2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента  даје сагласност на 
Програм рада и Финансијски план  Јавне здравствене установе 
Дом здравља Дервента за 2021. годину.  

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 
града Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-197/21                                         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                      
29. априла 2021. годин                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                   Мирко Земуновић, с.р. 

153 
На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и 

члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), а након 

разматрања Програма рада и Финансијског плана Јавне 

установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента за 

2021. годину,  Скупштина града Дервента  на 4. сједници, 

одржаној 29. априла 2021. године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента не даје сагласност на 
Програм рада и Финансијски план  Јавне установе „Центар за 
социјални рад Дервента“, Дервента за 2021. годину.  

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 
града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-198/21                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

29. априла 2021. године                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дерветна                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

154 
На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и 

члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), а након 

разматрања Програма рада и Финансијског плана Јавне 

установе Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента за 

2021. годину,  Скупштина града Дервента  на 4. сједници, 

одржаној 29. априла 2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента не даје сагласност на 
Програм рада и Финансијски план  Јавне установе Народна 
библиотека  „Бранко Радичевић“, Дервента за 2021. годину.  

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-199/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

29. априла 2021. године                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

155 

 На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и 

члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), а након 

разматрања Програма рада и Финансијског плана Јавне 

установе „Центар за културу“ Дервента за 2021. годину,  

Скупштина града Дервента  на 4. сједници, одржаној 29. априла 

2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента не даје сагласност на 
Програм рада и Финансијски план  Јавне установе „Центар за 
културу“ Дервента за 2021. годину.  

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-200/21                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

29. априла 2021. године                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                 Мирко Земуновић, с.р. 

156 
 На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и 

члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), а након 

разматрања Програма рада и Финансијског плана Јавне 

установе „Туристичка организација општине Дервента“, 

Дервента за 2021. годину, Скупштина града Дервента на 4. 

сједници, одржаној 29. априла 2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента не даје сагласност на 
Програм рада и Финансијски план  Јавне установе „Туристичка 
организација општине Дервента“, Дервента за 2021. годину.  
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2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику града 

Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-201/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

29. априла 2021. године                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

157 
 На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и 

члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), а након 

разматрања Програма рада и Финансијског плана Јавне 

установе „Спортски  центар“ Дервента за 2021. годину,  

Скупштина града Дервента  на 4. сједници, одржаној  29. 

априла 2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента не даје сагласност на 
Програм рада и Финансијски план  Јавне установе „Спортски 
центар“ Дервента за 2021. годину.  

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-202/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

29. априла 2021. године                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

158 
 На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и 

члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“. број 6/21), а након 

разматрања Програма рада и Финансијског плана Јавне 

установе Геронтолошки центар Дервента за 2021. годину, 

Скупштина града Дервента  на 4. сједници, одржаној 29. априла 

2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента не даје сагласност на 
Програм рада и Финансијски план  Јавне установе 
Геронтолошки центар Дервента за 2021. годину.  

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-203/21                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

29. априла 2021. године                             СКУПШТИНЕ ГРАДА  

Дервента                                                     Мирко Земуновић, с.р. 

159            

 На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и 

члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), а након 

разматрања Финансијског плана Јавне предшколске установе 

„Трол“ Дервента за 2021. годину,  Скупштина града Дервента  

на 4. сједници, одржаној 29. априла 2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента не даје сагласност на  
Финансијски план  Јавне предшколске  установе „Трол“ 
Дервента за 2021. годину.  

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику града 

Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-204/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

29. априла 2021. године                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

160 
На основу члана 37. став 2. и члана 95. став 5. 

Статута Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, 
број 6/21) и члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине 
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 
9/17 и „Службени гласник града Дервента“, број 6/21),  а након 
разматрања Извјештаја о раду Скупштине општине Дервента у 
2020. години, Скупштина града Дервента на 4. сједници, 
одржаној  29. априла 2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

 
 1. Усваја се Извјештај о раду Скупштине општине 
Дервента у 2020. години. 
 
 2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 
града Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 
Број: 01-022-217/21                                         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                           
29. априла 2021. године                        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

161 
На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 140. 
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21),  а након разматрања 
Извјештаја о раду сталних радних тијела Скупштине општине 
Дервента за 2020. годину, Скупштина града Дервента на 4. 
сједници, одржаној  29. априла 2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  
 

 1. Усваја се Извјештај о раду сталних радних тијела 
Скупштине општине Дервента за 2020. годину. 
 
 2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 
града Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 
Број: 01-022-218/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                               
29. априла 2021. године                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                    Мирко Земуновић, с.р. 

162 
На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 140. 

тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 

(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 

гласник града Дервента“. број 6/21), а након разматрања 

Информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана 

и имовине и области безбједности саобраћаја на подручју 

града  Дервента за период јануар-децембар 2020. године, 

Скупштина града Дервента на 4. сједници, одржаној 29. априла 

2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента  усваја Информацију о 
стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине и 
области безбједности саобраћаја на подручју града Дервента 
за период јануар-децембар 2020. године. 
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2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-219/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                          
29. априла 2021. године                               СКУПШТИНЕ ГРАДА  

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

163  

На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 140. 

тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 

(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 

гласник града Дервента“. број 6/21), а након разматрања 

Информације о стипендирању студената и ученика у школској 

2020/2021. години, Скупштина града Дервента на 4. сједници, 

одржаној 29. априла 2021. године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента  усваја Информацију о 
стипендирању студената и ученика у школској 2020/2021. 
години. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-220/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                  

29. априла 2021. године                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                      

164  

На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 
(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 140. 
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), а након разматрања 
Извјештаја о годишњем утрошку намјенских средстава од 
накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 
2020. години, Скупштина града Дервента на 4. сједници, 
одржаној 29. априла 2021. године, донијела је 

  З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента не усваја Извјештај о 
годишњем утрошку намјенских средстава од накнаде по основу 
продаје шумских дрвних сортимената у 2020. години. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 
града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-222/21                                         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                

29. априла 2021. године                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                     Мирко Земуновић, с.р.                                                             
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На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 140. 
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), а након разматрања 
Извјештаја о намјенском утрошку средстава посебних водних 
накнада у 2020. години, Скупштина града Дервента на 4. 
сједници, одржаној 29. априла 2021. године, донијела је 

     З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента не усваја Извјештај о 
намјенском утрошку средстава посебних водних накнада у 
2020. години. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 
града Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-223/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                               
29. априла 2021. године                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                                   
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          На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени .гласник Републике Српске“ број: 97/16 
и 36/19) и члана 89. став 3. Статута града Дервента („Службени 
гласник Града Дервента“ број 6/21) Градоначелник Дервенте 
донио је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е   
О  И М Е Н О В А Њ У  К О М И С И Ј Е  З А  
П Р И М О П Р Е Д А Ј У  Н Е К Р Е Т Н И Н А  

 
 
          1. Именује се комисија за примопредају некретнина које 
су предмет Споразума о заједничком улагању између града 
Дервента, као власника некретнина и Хуманитарно-
каритативне организације „Крух Светог Анте“ из Сарајева, као 
улагача, у сљедећем саставу:  
 

- Ивона Пејин, предсједник,  
- Стево Ковачевић, члан и  
- Ведран Тадић, члан. 

 
          2. Задатак Комисије је да у складу са Споразумом из 
тачке 1. овог рјешења, са овлаштеним лицима из Хуманитарно-
каритативне организације „Крух Светог Анте“, изврши 
преузимање некретнина, о чему ће се сачинити записник.  
 
          3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у  „Службеном гласнику града Дервента “.  
 
Број: 02-111-44/21                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                  
26.04.2021. године                                         Милорад Симић, с.р. 
Дервента 
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10.05.2021.                                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА- Број 10 
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10.05.2021.                                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА- Број 10 
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