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На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 ) члана 48. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (
„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 16.
Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних мјеста у градској , односно општинској
управи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 10/17),
члана 22. Уредбе о категоријама, звањима и условима за
обављање послова службеника у јединицама локалне
самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 10/17
), члана 29. Одлуке о оснивању општинске управе Дервента (
„Службени гласник општине Дервента“ број 8/17 , 11/17 и 4/18 )
и члана 68. став 1. тачка 8. Статута општине Дервента (
„Службени гласник општине Дервента „ број 7/17) , Начелник
општине Дервента донио је
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ДЕРВЕНТА

Жиро рачуни:
Нова банка а.д. Бања Лука
555-008-01252003-39
Сбербанк а.д. Бања Лука
567-570-82000001-86
Буџетска организација: 0027110

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-12-8/18
17. августа 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Начелник општине Дервента на основу члана 65.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 3. Правилника о јединственим
процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у
градској односно општинској управи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 42/17) и члана 89. став 3. Статута
општине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“ ,
број 7/17) доноси
П Л А Н
О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКУ
УПРАВУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У 2018. ГОД.

Члан 1.
У
Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Дервента
(„Службени гласник општине Дервента „ број 11/17, 12/17,
16/17 , 18/17 и 5/18) у члану 22. тачка 4. подтачка 4.3.
мијења се и гласи:
„4.3. Звање службеника: треће звање“.
У тачки 4. подтачка 4.5. иза ријечи „ друштвеног“
додају се ријечи „ или техничког“.
У тачки 4. подтачка 4.6. ријечи“најмање 2 (двије)
године радног искуства“ замјењују се ријечима „најмање 6
(шест) мјесеци радног искуства“.
У члану 22. тачка 7. подтачка 7.5. ријечи
“грађевински факултет“ замјењују се ријечима „ дипломирани
инжењер грађевинарства“.

I
У Плану запошљавања у Општинску управу општине
Дервента у 2018 години ( „Службени гласник општине
Дервента“, број 6/18) у тачки III подтачка „ 06. Одјељење за
стамбено-комуналне послове“ алинеја 2. мијења се и гласи:
„- Стручни сарадник за административно-техничке
послове цивилне заштите
Категорија радног мјеста : седма , треће звање.
Попуњавање путем јавног конкурса“.
II
Овај План ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-12-7/18
17. августа 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске''
број 97/16), члана 22. тачка 16. и члана 23. став 2. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени
гласник Републике Српске'' број 121/12 и 46/17), члана 68.
Став 1. тачка 10. Статута општине Дервента (,,Службени
гласник општине Дервента'' број 7/17) и члана 8. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите у области
заштите и спасавања на територији општине Дервента
(,,Службени гласник општине Дервента'' број 4/18), Начелник
општине Дервента доноси:
О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ
ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА КОЈА СУ
ОБАВЕЗНА ДА ИЗРАДЕ ПРОЦЈЕНУ УГРОЖЕНОСТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА И
СПРОВЕДУ МЈЕРЕ И ЗАДАТКЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 1.
Овом Одлуком, одређују се привредна и друга
правна лица која су обавезна да израде процјену угрожености
од елементарне непогоде и друге несреће, план заштите и
спасавања од елементарних непогода и друге несреће и
спроведу мјере и задатке заштите и спасавања.
Члан 2.
Обавезу из члана 1. ове Одлуке, обавезна су
спроводити следећа привредна друштва и друга правна лица:
1. ,,Комуналац'',АД Дервента
2. ЈЗУ Дом здравља Дервента
3. ЈУ Дервентски лист и Радио Дервента, ДОО Дервента
4. ЈУ Центар за културу Дервента
5 .ЈУ Центар за социјални рад Дервента
6. Јавна предшколска установа „Трол“ Дервента
7. ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју
„Будућност“ Дервента
8. ЈУ Спорско-културни центар Дервента
9. ЈУ Стручна и техничка школа Дервента
10. ЈУ Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента
11. ЈУ Основна школа „Никола Тесла“ Дервента
12. ЈУ Основна школа „19 Април“ Дервента
13. ЈУ Основна школа„Ђорђе Панзаловић“ Осиња
14. ЈУ Основна школа “Тодор Докић“ Календеровци
15. ЈП „Шуме Републике Српске'' АД ,,Шумско газдинство''
Добој, Шумска управа Дервента
16. ЈП Поште Српске, АД Бања Лука, Пошта Дервента
17. „Телекомуникације РС“ АД Бања Лука, Пословна јединица
Добој, Продајно мјесто Дервента
18. Електропривреда РС АД Требиње, ЗП „Електро Добој''
Добој, Радна јединица Дервента
19. ,,Фрукта Траде'' ДОО Дервента, РЈ „Хипер Корт''Дервента
20. „Електрон Гроуп'' ДОО Дервента Пословна Јединица
„Ретаил Парк“ Дервента
21.“Новић“ ДОО Дервента, РЈ „Хотел Бисер'' Дервента
22. ЈУ Народна Библиотека „Бранко Радичевић''Дервента.
За обављање задатака Цивилне заштите од значаја
за заштиту и спашавање људи, материјалних, културних и
других добара, у складу са својом регистрованом дјелатношћу,
одређују се предузећа и друге организације и службе, и то:
* Територијална ватрогасна јединица Дервента
* ,,Комуналац'' АД Дервента,
* Ветеринарска станица АД Дервента,
* ,,ГЕОКОП'' ДОО Дервента,
* ,,БС - ИНЖЕЊЕИНГ'' ДОО Дервента,
* ЈЗУ Дом здравља Дервента,
* ОО Црвени крст Дервента,
*
Саобраћајно транспортно предузеће Дервента ДОО,
Дервента,

24.08.2018.

* Електропривреда Републике Српске АД Требиње, ЗП
Електро Добој АД Добој, Радна јединица Дервента и
* АЕРО СОФТ КЛУБ Дервента.
Предузећа и установе из претходног става, обавезни
су да се са цјелокупним људством и материјално-техничким
средствима ставе на располагање Начелнику општине
Дервента и Општинском штабу за ванредне ситуације општине
Дервента ради извршавање задатака Цивилне заштите.
Начелник општине Дервента уговором утврђује
права и обавезе извршилаца послова и задатака Цивилне
заштите.
Члан 3.
Привредна друштва и друга правна лица из члана 2.
ове Одлуке, дужна су у складу са чланом 23. Закона о заштити
и спасавању у ванредним ситуацијама да:
1) израђују процјену угрожености од елементарних непогода и
друге несреће;
2) израђују план заштите и спасавања од елементарних
непогода и друге несреће;
3) организују заштиту и спасавање од процијењених
опасности;
4) припремају и учествују у извршавању задатака заштите и
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће;
5) обезбјеђују услове и средства за спровођење заштите и
спасавања запослених и примјењује мјере и задатке заштите и
спасавања;
6) формирају, обучавају и опремају јединице и тимове заштите
и спасавања и исте ангажује на извршавању задатака заштите
и спасавање самостално и на захтјев надлежног органа
јединице локалне самоуправе и Републике;
7) успостављају и одржавају систем обавјештавања и
узбуњивања запослених и становништва од опасности;
8) суфинансирају превентивне активности органа јединице
локалне самоуправе, пропорционално обиму и степену
пријетње која произилази из њихове дјелатности;
9) информишу органе јединице локалне самоуправе о стању
заштите и спасавању и омогућују увид у планове и друге акте
из области заштите и спасавање и
10) у складу са годишњим планом обуке и оспособљавања
штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне
заштите и повјереника за заштиту и спасавање у јединици
локалне самоуправе, учествују у обуци и вјежбама.
Члан 4.
Привредна друштва и друга правна лица дужна су
успоставити властиту организацију за спровођење активности,
обезбиједити обуку и спровести припреме за дјеловање у
случају елементарне непогоде и друге несреће.
Члан 5.
Општина Дервента ће Привредном друштву или
другом правном лицу које одреди за спровођење заштите и
спасавања надокнадити ефективне трошкове који настану као
последица учешћа у извршавању задатака заштите и
спасавања.
Члан 6
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
одлука број: 02-81-6 од 26.02.2013, године.
Члан 7
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Дервента“.

Број: 02-81-30/18
21. августа 2018. године

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број
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24.08.2018.

97/16), члана 4. Одлуке о радном времену у угоститељским,
трговинским, занатским, услужним и другим објектима и
дјелатностима на подручју општине Дервента ("Службени
гласник општине Дервента", број 9/11, 3/13, 6/15 и 8/16), и
члана 89. став 3. Статута општине Дервента ("Службени
гласник општине Дервента", број 7/17), Начелник општине
Дервента, донио је:

3

-Пијетловић Славен, члан (Ватрогасна јединица
Дервента)

О Д Л У К У

2.Задатак Одбора из тачке 1. овог Рјешења је да
донесе Програм за обиљежавање 167. Дервентског вашара и
да координира активности свих осталих субјеката везаних за
организацију и одржавање ове манифестације

О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У СВИМ ОБЈЕКТИМА
НА ЛОКАЦИЈИ
ВАШАРА И НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДЕРВЕНТА У ДАНЕ
ТРАЈАЊА 167. ДЕРВЕНТСКОГ ВАШАРА

3.Ово Рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“

I
Радно вријеме свих објеката на локацији Вашара, у
дане трајања Вашара, је од 9:00 часова до 03:00 часа
наредног дана у периоду од 25.08.2018. године до 29.08.2018.
године, а на дан 30.08.2018. године до 24:00 часа.
II
Радно
вријеме
угоститељских,
трговинских,
занатских, услужних и других радњи и дјелатности на подручју
града у данe трајања Вашара је од 06:00 до 03:00 часа
наредног дана у периоду од 25.08.2018. године до 29.08.2018.
године, а на дан 30.08.2018. године до 24:00 часа.
III
Радно
вријеме
угоститељских,
трговинских,
занатских, услужних и других радњи и дјелатности на подручју
града од 31.08.2018. године је према Одлуци о радном
времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним
и другим објектима и дјелатностима на подручју општине
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број: 9/11,
3/13, 6/15 и 8/16).

Број: 02-370-643/18
8. августа 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82.став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број 97/16) и члана 89.
став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17), Начелник општине Дервента,
донио је:
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА „КОМУНАЛАЦ“ А.Д. ДЕРВЕНТА О ЦИЈЕНАМА
ВАШАРСКИХ УСЛУГА ЗА 167. ДЕРВЕНТСКИ ВАШАР
1. Даје се сагласност на Одлуку надзорног одбора
„Комуналац“ а.д. Дервента о усвајању Цјеновника вашарских
услуга за 167. Дервентски вашар, број: 576/18 од 19.06.2018.
године.

IV
Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине
Дервента".

Број: 02-140-9/2018
14. августа 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

2.Ово Рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број: 02-370-643.3/18
14. августа 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82.став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број 97/16) и члана 89.
став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17), Начелник општине Дервента,
донио је:

На основу члана 55. Статута "Комуналац" а.д. Дервента
Надзорни одбор, на 19. сједници одржаној 19.06.2018. године,
доноси:
О

Д

Л

У

К

У

О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА ВАШАРСКИХ УСЛУГА

РЈЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ ОДБОРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И
ОБИЉЕЖАВАЊЕ 167.ДЕРВЕНТСКОГ ВАШАРА
1.Формира се одбор за организацију и обиљежавање
167.Дервентског вашара у саставу:

Члан 1.
Доноси се одлука о усвајању Цјеновника вашарских
услуга за 167. Дервентски вашар.
Члан 2.

-Јефтић Синиша, предсједник (Замјеник начелника)
-Земуновић Марко, члан („Комуналац“ а.д. Дервента)
-Пијетловић Денис, члан („Комуналац“ а.д. Дервента)
-Ђекић Синиша,члан (Полицујска станица Дервента)
-Тадић Миле, члан (Одјељење за инспекцијске
послове)
-ПашалићСлавен, члан (Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности)
-Јевтић Горан, члан (Одјељење за стамбено
комуналне послове)
-Пећић Младен, члан ( Туристичка организација
општине Дервента)

Цјеновник
вашарских
услуга
бр.
19.06.2018.године је саставни дио ове Одлуке.

575

/18

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 576/18
19. јуна 2018. године
Дервента

Предсједник Надзорног одбора
Кузмановић Синиша, с.р.

од
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Уколико се појаве нови објекти изван овог цјеновника,
овлашћује се директор да може формирати цијене и евентуално
кориговати цијене из Цјеновника, с тим да информише Надзорни
одбор и Oрганизациони одбор Општине на првој сједници.

"КОМУНАЛАЦ" АД ДЕРВЕНТА
Број: 575/18
Датум: 19.06.2018. године
Ц Ј Е Н О В Н И К

Предсједник Надзорног одбора
Кузмановић Синиша, с.р.

за вашарске услуге (додјела локације) од 27-30.08.2018.
године
Р.бр.

Н азив

Ј.мј.

24.08.2018.

Цијена са ПДВ (КМ)

I – ЗАБАВНЕ РАДЊЕ:
1. Аутодром велики
ком
1.700,00
2.Балерина велика
„
1.700,00
3.Ентерпрајз и слични велики објекти
„
1.700,00
4.Орбитер – ренџер
„
1.300,00
5.Твистер велики
1.300,00
6.Воз велики
„
1.300,00
7.Крејзсурф
„
1.300,00
8.Карусел велики
„
1.300,00
9.Картинг
„
900,00
10.Рингишпил велики
„
900,00
11.Балерина средња
„
900,00
12.Воз средњи
„
900,00
13.Твистер средњи
„
900,00
14.Кућа страха
„
550,00
15.Тобоган велики
„
550,00
16.Зид смрти
„
550,00
17.Тобоган средњи
„
300,00
18.Рингишпил мали
„
300,00
19.Воз за дјецу мали
„
300,00
20.Хенк
„
300,00
21.Родео
„
300,00
22.Стрељана са томболом
„
300,00
23.Балерина дјечија
„
300,00
24.Шољице
„
300,00
25.Карусел средњи
„
300,00
26.Твистер дјечији
„
300,00
27.Коњићи живи
„
220,00
28.Тобоган мали
„
220,00
29.Лопте у води – чамци
„
220,00
30.Симулатор
„
220,00
31.Моторићи
„
220,00
32.Роботи
„
200,00
33.Карусел мали
„
200,00
34.Рибице
„
150,00
35.Кошарка
„
100,00
36.Хокеј на столу
„
100,00
37.Трамболина
„
60,00
38.Стрељана
„
60,00
39.Бик за јахање
„
60,00
40.Играоница
„
60,00
41.Томбила
„
60,00
42.Тип-топ
„
60,00
43.Рулет
„
30,00
44.Аутомат за гурање пара
„
30,00
45.Бокс
ком
30,00
46.Шатра са аутоматима
м2
4,50
47.Балон са хелијумом
мјесто
15,00
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На основу члана 82.став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број 97/16) и члана 89.
став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17), Начелник општине Дервента,
донио је:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1.Именује се Стево Ковачевић, стручни сарадник у
Одјељењу за стамбено комуналне послове, за представника
општине Дервента за контролу плана размјештања и намјене
објеката трговинских и угоститељских радњи и радњи забавног
програма у складу са Програмом за припрему, организацију и
одржавање 167. Дервентског вашара број: 02-370-643.1/2018
од 14.08.2018. године.
2.Задатак именованог из тачке 1. овог Рјешења је да
заједнички са организатором 167. Дервентског вашара
„Комуналац“ а.д. Дервента контролише план размјештања и
намјене горе наведених објеката у складу са Програмом за
припрему, организацију и одржавање 167. Дервентског
вашара.
3.Ово Рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број: 02-370-643.5/18
14. августа 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 161. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) , члана 44.
Правилника о јединственим процедурама за запошљавање у
општинску односно градску управу ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 42/17) и члана 89. став 3. Статута
општине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17) Начелник општине Дервента донио је

II – ТРГОВАЧКЕ И УГОТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ:
1. Трговачке радње најмање 2 м на путу
2. Угоститељи до 30 м2
3. Угоститељи 31-500 м2
(плаћају 450,00КМ) плус преко 30 м2 за
4. Угоститељи преко 500 м2 (плаћају
450,00КМ) плус преко 30 м2 за
5. Продаја пића, кафе, чаја и друго
за шанком између стамбених зграда
до 10 м2 (плус 20КМ по м2 за 11-100м
и 12КМ за површину преко 100м2)
6. Продаја брзе хране и пића уз
употребу фрижидера до 4 м2, а
преко 4 м2 по 1 м2 плус 20,00КМ
7. Продаја сокова и пивa из фрижидера,
и сладолед
8. Кокице, шећерна вуна и лимунада

м1
м2
м2

27,00
15,00
3,80

м2

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЈЕСТА У
СТАТУСУ НАМЈЕШТЕНИКА

2,80

ком

420,00

"

90,00
"
„

70,00
30,00

1.У Конкурсну Комисију за спровођење поступка за
попуну упражњеног радног мјеста у статусу намјештеника у
Општинској управи Дервента – Територијална ватрогасна
јединица Дервента именују се :
- Нада Ђурић, предсједавајућа испред Општинске
управе
- Сњежана Ковачевић, члан испред Општинске
управе.

24.08.2018.
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- Славен Пијетловић, члан испред Општинске
управе.
2.Задатак Конкурсне комисије је да у складу са
Законом о службеницима и намјештеницимау органима
јединице локалне самоуправе спроведе поступак за попуну
упражњеног радног мјеста у статусу намјештеника у
Општинској управи Дервента – Територијалној ватрогасној
јединици , по Јавном конкурсу број 02-120-8 од 30.07.2018
године.
3.Конкурсна комисија је дужна да донесе Пословник
о раду као и да поступак по овом конкурсу спроведе у року од
30 дана од дана испека рока за пријављивање кандидата на
конкурс.
4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-111-73/18
1. августа 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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