ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА“
У 2018. ГОДИНИ
Рег.бр.

Бр./стр.

Рег.бр.

18

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМИ
11
12
91
92

136
204
326
334

Програм заједничке комуналне потрошње за 2018.
годину
Програм развоја спорта општине Дервента за
2018. годину
Програм подстицаја пољопривредне производње
на подручју општине Дервента за 2018. годину
Програм санације и одржавања локалних путних
праваца на подручју општине Дервента у 2018.
години
Програм намјенског утрошка средстава посебних
водних накнада за 2018. годину
Програм
уређења
градског
грађевинског
земљишта у 2018. години
Програм рада Скупштине општине Дервента за
2019. годину
Програм о измјенама и допунама Програма
намјенског утрошка средстава посебних водних
накнада за 2018. годину

19
2/1
2/5
4/26
21
4/32
6/1
22
8/2
13/1
23
13/62

ПЛАНОВИ
13
58
78
135

161
203

329

ПЛАН
расподјеле
средстава
за
спортске
организације и спортисте за 2018. годину
План о допуни Плана расподјеле средстава за
спортске организације и спортисте за 2018. годину
План капиталних улагања општине Дервента за
2018. годину
План годишњег утрошка намјенских средстава од
накнаде по основу продаје шумских дрвних
сортимената у 2018. години
План о измјенама Плана капиталних улагања
општине Дервента за 2018. годину
План
коришћења
средстава
за
техничко
опремање,
изградњу
објеката
и
чување
ватрогасне опреме који користи Територијална
ватрогасна јединица општине Дервента у току
2018. године
План о измјенама Плана капиталних улагања
општине Дервента за 2018. годину

24
2/8
3/1

16

17

Одлука о комуналним таксама
Одлука о накнадама за обављање послова
припреме урбанистичке документације и техничког
прегледа објеката
Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне
установе ''Центар за социјални рад Дервента“
Дервента
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента, а у обухвату Регулационог
плана „ДЕРВЕНТА - СЈЕВЕР - ЛУГ“ путем прве
лицитације „МРЕЖА - НЕТWОРК“ д. о. о. Дервента

25

4/1
26
6/1
7/1

8/1

27

28

13/30
29

ОДЛУКЕ
14
15

20

2/8
30
2/11

2/13

31

2/14

32

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање једног члана – представника оснивача
у Управни одбор Јавне предшколске установе
„Трол“ Дервента
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, БРЕСТОВАЦ ВИНКИ
из Горњег Детлака
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, МИТРИЋ СИМЕУНУ из
Рапћана
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, УДОВИЧИЋ ЈОВИ из
Календероваца
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, ЛЕЈИЋ ДЕЈАНУ из
Календероваца
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, ВАСИЋ ДАЛИБОРУ из
ДЕРВЕНТЕ
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, ВУЈИЧИЋ МИЛЕНКУ
из Доње Бишње
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, СТЈЕПАНОВИЋ
ДЕЈАНУ из ПОЉА
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, ПЕТКОВИЋ ДЕЈАНУ из
Календероваца
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, ФАРМА „ТОМИНЧИЋ“
Студенко Томинчић с. п. Дервента
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, ГРОЗДАНОВИЋ
ЗДРАВКУ из Поља
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини
Републике
Српске,
РАДИШКОВИЋ
МЛАДЕНУ из Календероваца
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини
Републике
Српске,
МИЛОЈЕВИЋ
МИЛОМИРУ из Трстенаца
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, ТАДИЋ ЉУБОМИРУ из
Велике Сочанице
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у

Бр./стр.

2/14

2/15

2/15

2/16

2/17

2/17

2/18

2/18

2/19

2/19

2/20

2/20

2/21

2/22

Регистар за 2018.
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Рег.бр.

33

34

35

36

37

38

59

60

61

79
80

81
82
83

84
85

86
87
88
89
90

137
138
139
140
141

својини Републике Српске, ЈУТРИЋ ИЛИЈИ из
Дријена
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, ТАДИЋ ГОРАНУ из
Велике Сочанице
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, ЋУДИЋ РАДИ из
Црнче
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, СУБИЋ ОЛИВЕРУ из
Горњег Детлака
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, САВИЋ МИРИ из
Дријена
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, ЂУКИЋ ГОРАНУ из
Дервенте
Одлука о избору најповољнијег понуђача и
додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, „КОНСАЛТИНГ ТИМ“
д.о.о. Дервента, одговорно лице Ђукић Синиша
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање чланова Управног одбора Јавне
установе „Туристичка организација општине
Дервента“, Дервента
Одлука
о
продаји
посебних
дијелова
непокретности у својини општине Дервента са
припадајућим земљиштем по праву прече
куповине
Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
грађевинско
земљиште
додијељено
према
Рјешењу ИО СО-е Дервента број: 02-475-35/537 од
21.04.2000. године Зрилић Миладину
Одлуку о дугорочном кредитном задужењу
општине Дервента
Одлуку о давању сагласности на Споразум о
успостављању сарадње за проширење водоводне
мреже на подручју МЗ Комарица, Град Добој,
Главни Пројекат „Водоводни систем МЗ Комарица
разводна водоводна мрежа“
Одлуку о уређењу простора и грађевинском
земљишту
Одлуку о висини накнаде за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта
Одлуку о просјечној коначној грађевинској цијени
м2 корисне површине стамбеног и стамбенопословног простора на подручју општине Дервента
у 2017. Години
Одлуку о гробљима и погребној дјелатности
Одлуку о организацији и функционисању цивилне
заштите у области заштите и спасавања на
територији општине Дервента
Одлуку о формирању Штаба за ванредне
ситуације општине Дервента
Одлуку о мјесним заједницама на подручју
општине Дервента
Одлуку о сазивању и начину рада збора грађана
Одлуку о давању овлашћења Начелнику општине
о коначном отпису ненаплативих потраживања
Одлуку о утврђивању броја и именовању доктора
медицине за преглед умрлих лица ван
здравствене установе - мртвозорника
Одлука о доношењу Регулационог плана „Центар
Исток-Центар Запад-Блок Запад“
Одлука о приступању изради Регулационог плана
„Парк“
Одлука о изградњи градског парка „9. јануар“
Одлука о изградњи помоћног фудбалског терена
стадиона „Текстилац“ са вјештачком подлогом
Одлука о доградњи-проширењу капацитета ЈПУ
„Трол“ Дервента

Бр./стр.

2/22

2/23

2/23

2/24

2/25

2/25

2/26

3/2

3/2

3/2
4/4

4/4
4/5
4/12

4/13
4/14

4/17
4/20
4/21
4/25
4/25

4/26
6/2
6/2
6/5
6/6
6/6

Рег.бр.

142 Одлука о додјели гробаља на управљање и
одржавање
143 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
водоводу и канализацији
144 Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
градско грађевинско земљиште додијељено према
Рјешењу о додјели на коришћење градског
грађевинско земљишта без накнаде број 02-47535/208 од 1.4.2002. године ДРАКУЛИЋ (Миладина)
БРАНКИЦИ из Бихаћа
145 Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
градско грађевинско земљиште за Ракић (Марко)
Миленка
146 Одлука о продаји ватрогасних возила и опреме
147 Одлука о прихватању понуђеног земљишта као
поклона, без накнаде од ранијих посједника
Диздаревић (Мидхат) Едина и Бербић рођ.
Диздаревић (Мидхат) Едине
148 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор
чланова Одбора за жалбе општине Дервента
149 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање
директора
Јавне
предшколске
установе „Трол“ Дервента и поновљени Јавни
конкурс за једног члана – представника оснивача у
Управни одбор Јавне предшколске установе
„Трол“ Дервента
162 Одлука о расподјели утврђеног суфицита и
неутрошених намјенских средстава за 2017.
годину
163 Одлука о доношењу Ревизије дијела Регулационог
плана „РАМПА-САЈМИШТЕ“
164 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
усвајању буџета општине Дервента за 2018.
годину – Ребаланс
165 Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета
општине Дервента за 2018. годину
166 Одлука о висини накнаде предсједницима савјета
мјесних заједница на подручју општине Дервента
167 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање три члана Управног одбора Јавне
установе „Центар за социјални рад Дервента
„Дервента
168 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање три члана Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља Дервента
169 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора и три члана Управног
одбора Јавне установе „Спортско културни
центар“ Дервента
170 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора и три члана Управног
одбора Јавне установе „Центар за културу“
Дервента
205 Одлука о доношењу Просторног плана општине
Дервента
207 Одлука о додјељивању Великогоспојинске повеље
са златним грбом Општине у 2018. години
Територијалној ватрогасној јединици Дервента
208 Одлука о додјели Захвалнице Миоданић
Бориславу из Дервенте
209 Одлука о замјени некретнина између општине
Дервента и Нарић (Петко) Ненада
210 Одлука о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању цијена комуналних услуга на
гробљима којима управља „Комуналац“ а. д.
Дервента
211 Цјеновник погребних услуга и услуга одржавања
гробља
212 Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
градско грађевинско земљиште за Секулић
(Славка) Славена из Дервенте
213 Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента ради обликовања комплетирања грађевинске честице Тутњевић
Ђорђи и Ђураш Марку из Дервенте

2
Бр./стр.

6/6
6/7

6/7

6/7
6/8

6/8
6/8

6/9

7/4
7/5

7/5
7/29
7/29

7/30

7/30

7/30

7/31
8/5

8/6
8/6
8/7

8/7
8/8

8/8

8/8
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Рег.бр.

270 Одлука о доношењу Регулационог плана „РАМПА“
272 Одлука о приступању изради Урбанистичког плана
за урбано подручје општине Дервента
273 Одлука о давању на управљање, коришћење и
одржавање имовине у својини општине Дервента
Јавној установи „Спортско-културни центар“
Дервента
274 Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовања комплетирања грађевинске честице Миладиновић
(Петко) Вељку и Миладиновић (Обрада) Мирјани
из Дервенте
275 Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента ради обликовања комплетирања грађевинске честице ЂУКИЋ
(Бошко) Драги из Дервенте
276 Одлука о прихватању понуђеног земљишта као
поклона, без накнаде, од ранијег индикативног
посједника Бојановић Босиљке из Прњавора
277 Одлука о замјени некретнина између општине
Дервента и Илић Ратомира
278 Одлука о замјени некретнина између општине
Дервента и Милинковић Славка
279 Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
градско грађевинско земљиште додијељено према
Рјешењу о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта без накнаде број 02-47535/35 од 17.04.2003. године ТРИФКОВИЋ (Драге)
БОГОЉУБУ из Завидовића
280 Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
градско грађевинско земљиште за Којић (Богдана)
Видомира из Дервенте
316 Одлука о усвајању Локалног акционог плана за
превенцију и сузбијање насиља у породици за
2018. - 2019. годину на подручју општине Дервента
327 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
усвајању Буџета општине Дервента за 2018.
годину - Ребаланс
328 Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета
општине Дервента за 2018. годину
330 Одлука о усвајању Буџета општине Дервента за
2019. годину
331 Одлука о извршењу Буџета општине Дервента за
2019. годину
332 Одлука о висини стопе пореза за непокретности
на подручју општине Дервента за 2019. годину
333 Одлука о висини вриједности непокретности по
зонама на подручју општине Дервента у 2019.
години
335 Одлука о општинским административним таксама
336 Одлука о комуналној накнади
337 Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама
338 Одлука о економској цијени услуге Јавне
предшколске установе „Трол“ Дервента за 2019.
годину
339 Одлука о приступању изградњи објеката за
потребе Територијалне ватрогасне јединице
Дервента
340 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента путем лицитације
341 Одлука о висини накнаде за непокретности у
својини општине Дервента за које се води
поступак експропријације –земљиште
367 Одлука о усвајању Стратегије развоја општине
Дервента за период 2018. - 2025. године
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РЈЕШЕЊА
39

40

Рјешење о престанку важења Рјешења о додјели
на коришћење градског грађевинског земљишта у
државној својини ЧОЛИЋ (Славко) НЕДЕЉКО из
Дервенте ради изградње стамбено – пословне
зграде
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора
Јавне предшколске установе „Трол“, Дервента

184

2/26
2/27

Регистар за 2018.

185

Рјешење о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне предшколске
установе „Трол“ Дервента
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора
Јавне установе „Туристичка организација општине
Дервента“, Дервента
Рјешење о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне установе
„Туристичка организација општине Дервента“,
Дервента
Рјешење о разрјешењу Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној
предшколској установи „Трол“ Дервента
Рјешење о именовању Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној
предшколској установи „Трол“ Дервента
Рјешење о именовању Савјета за израду измјене
дијела РП „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАДБЛОК бр. 4“
Рјешење о разрјешењу Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној установи
„Туристичка организација општине Дервента“
Дервента
Рјешење о именовању Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној установи
„Туристичка организација општине Дервента“
Дервента
Рјешење о именовању Савјета за израду РП
„ПАРК“
Рјешење о престанку важења Рјешења о додјели
на коришћење градског грађевинског земљишта у
државној својини КОВАЧЕВИЋ (Марка) МИРКУ из
Дервенте ради изградње стамбене зграде
Рјешење о престанку важења Рјешења о додјели
на коришћење градског грађевинског земљишта у
државној својини БЛАЖАНОВИЋ (Мирка) МИЛАНУ
из Дервенте ради изградње стамбене зграде
Рјешење о престанку важења Рјешења о додјели
на коришћење градског грађевинског земљишта у
државној својини СУРЛА (Драге) Маринку из
Дервенте ради изградње стамбене зграде
Рјешење о престанку важења Рјешења о додјели
на коришћење градског грађевинског земљишта у
државној својини ВЕКИЋ (Милорада) ДРАГАНУ из
Дервенте ради изградње стамбене зграде
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне установе
„Туристичка организација општине Дервента„
Дервента
Рјешење о именовању чланова Управног одбора
Јавне установе ''Туристичка организација општине
Дервента“ Дервента
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора
Јавне установе „Центар за социјални рад
Дервента“ Дервента
Рјешење о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне установе ''Центар
за социјални рад Дервента“ Дервента
Рјешење о разрјешењу Комисије за спровођење
Јавног конкурса за избор чланова Одбора за
жалбе општине Дервента
Рјешење о именовању Комисије за спровођење
Јавног конкурса за избор чланова Одбора за
жалбе општине Дервента
Рјешење о разрјешењу Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној установи
„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента
Рјешење о именовању Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној установи
„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента
Рјешење о разрјешењу Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној установи
„Спортско културни центар“ Дервента
Рјешење о именовању Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној установи
„Спортско културни центар“ Дервента
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186 Рјешење о разрјешењу Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној установи
„Центар за културу“ Дервента
187 Рјешење о именовању Комисије за избор по
јавном конкурсу за именовања у Јавној установи
„Центар за културу“ Дервента
214 Рјешење о престанку важења рјешења о додјели
на коришћење градског грађевинског земљишта у
државној својини, без накнаде, ради изградње
стамбених објеката, донесених од стране
Извршног одбора СО-е Дервента у току 2000.
године
215 Рјешење о престанку важења рјешења о додјели
на коришћење градског грађевинског земљишта у
државној својини, без накнаде, ради изградње
стамбених објеката, донесених од стране
Начелника општине Дервента у току 2002. и 2003.
године
216 Рјешење
о
разрјешењу
директора
Јавне
предшколске установе „Трол“ Дервента
217 Рјешење
о
именовању
директора
Јавне
предшколске установе „Трол“ Дервента
218 Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе
„Центар за културу“ Дервента
219 Рјешење о именовању директора Јавне установе
„Центар за културу“ Дервента
220 Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе
„Спортско културни центар“ Дервента
221 Рјешење о именовању директора Јавне установе
„Спортско културни центар“ Дервента
222 Рјешење о престанку мандата чланова Одбора за
жалбе општине Дервента
223 Рјешење о именовању предсједника и чланова
Одбора за жалбе општине Дервента
224 Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне предшколске
установе „Трол“ Дервента
225 Рјешење о именовању чланова Управног одбора
Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента
226 Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора
Јавне установе „Центар за културу“ Дервента
227 Рјешење о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне установе ''Центар
за културу'' Дервента
228 Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента
229 Рјешење о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Дервента
230 Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора
Јавне установе „Спортско културни центар“
Дервента
231 Рјешење о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне установе
„Спортско културни центар“ Дервента
300 Рјешење о именовању Комисије за спровођење
јавног надметања
301 Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне установе “Центар
за културу“ Дервента
302 Рјешење о именовању чланова Управног одбора
Јавне установе „Центар за културу“ Дервента
303 Рјешење о именовању чланова Управног одбора
Јавне установе „Спортско културни центар“
Дервента
304 Рјешење о именовању чланова Управног одбора
Јавне установе „Спортско културног центра“
Дервента
305 Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне установе “Центар
за социјални рад Дервента“, Дервента
306 Рјешење о именовању чланова Управног одбора
Јавне установе „Центар за социјални рад
Дервента“ Дервента
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320 Рјешење разрјешењу вршилаца дужности чланова
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом
здравља Дервента
321 Рјешење о именовању чланова Управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента
342 Рјешење о разрјешењу члана Комисије за избор и
именовање Скупштине општине Дервента
343 Рјешење о избору члана Комисије за избор и
именовање Скупштине општине Дервента
344 Рјешење
о
измјени
Рјешења
о
избору
предсједника, замјеника предсједника и чланова
Одбора за равноправност полова Скупштине
општине Дервента
345 Рјешење о именовању Савјета за израду
Урбанистичког плана за урбано подручје општине
Дервента

4
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Закључак
Закључак о утврђивању Нацрта одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту
Закључак о усвајању Информације о раду
Правобранилаштва Републике Српске- Сједиште
замјеника у Добоју за период 01.01.2017. до
31.12.2017. године – Општина Дервента
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одбора за
жалбе општине Дервента за 2017. годину
Закључак о усвајању Информације о стању јавног
реда и мира, безбједности грађана и имовине на
подручју општине Дервента за период јануар –
децембар 2017. године
Закључак о усвајању Информације о стању у
области снабдијевања електричном енергијом
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног кадра
у школској 2017/2018. години у Јавној установи
Основна школа „Никола Тесла“ Дервента
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног кадра
у школској 2017/2018. години у Јавној установи
Основна школа „19. април“ Дервента
Закључак о усвајању Информације о раду и стању
у основном образовању (упис ученика и стручна
заступљеност наставног кадра у школској
2017/2018. години) у Јавној установи Основна
школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног кадра
у школској 2017/2018. години у Јавној установи
Основна школа „Тодор Докић“ Календеровци,
Дервента
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма санације и одржавања локалних путних
праваца на подручју општине Дервента у 2017.
години
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Скупштине
општине Дервента за период 01.12.2016. до
31.12.2017. године
Закључак о усвајању Извјештаја о раду сталних
радних тијела Скупштине општине Дервента за
период 01.12.2016. до 31.12.2017. године
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма заједничке комуналне потрошње за
2017. годину
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању
и
годишњег
обрачуна
Јавне
здравствене установе Дом здравља Дервента за
2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада
и Финансијски план Јавне здравствене установе
Дом здравља Дервента за 2018. годину
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању
и
годишњег
обрачуна
Јавне
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150
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152

предшколске установе „Трол“ Дервента за 2017.
годину
Закључак о давању сагласности на Финансијски
план Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента за 2018. годину
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне установе
„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента за
2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада
и Финансијски план Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента за 2018. годину
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне установе
Народна
библиотека
„Бранко
Радичевић“
Дервента за 2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада
и Финансијски план Јавне установе Народна
библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента за 2018.
годину
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне установе
„Спортско културни центар“ Дервента за 2017.
годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада
и Финансијски план Јавне установе „Спортско
културни центар“ Дервента за 2018. годину
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне установе
„Центар за културу“ Дервента за 2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада
и Финансијски план Јавне установе „Центар за
културу“ Дервента за 2018. годину
Закључак о не усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне установе
„Туристичка организација општине Дервента“
Дервента за 2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада
и Финансијски план Јавне установе „Туристичка
организација општине Дервента“ Дервента за
2018. годину
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњи обрачун Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента за 2017. годину
Закључак о давању сагласности на Програм рада
и Финансијски план Јавне установе Геронтолошки
центар Дервента за 2018. годину
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног кадра
у школској 2017/2018. години, са освртом на План
уписа ученика у прве разреде у школској
2018/2019.
години
у
Јавној
установи
Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног кадра
у школској 2017/2018. години, са освртом на План
уписа ученика у прве разреде у школској
2018/2019. години у Јавној установи Стручна и
техничка школа Дервента
Закључак о усвајању Информације о регистрацији
заједница етажних власника и инвестиционом и
текућем одржавању стамбених зграда и станова
Закључак о усвајању Информације о стању у
области културе на подручју општине и мјере за
превазилажење стања
Закључак о прихватању Нацрта одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета
општине Дервента за 2018. годину-Ребаланс
Буџета општине Дервента за 2018. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника
општине и раду Општинске управе Дервента у
2017. години
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01. 31.12.2017. године (Консолидовани извјештај о
извршењу буџета)

Бр./стр.

5/2

5/2

5/2

5/2

5/3

5/3

5/3

5/3

5/3

5/3

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/5

5/5

5/5

6/9

6/10

6/10

Регистар за 2018.

Рег.бр.
153 Закључак о усвајању Извјештаја о намјенском
утрошку средстава посебних водних накнада у
2017. години
154 Закључак о усвајању Извјештаја о годишњем
утрошку намјенских средстава од накнада по
основу продаје шумских дрвних сортимената у
2017. години
188 Закључак о утврђивању Нацрта Регулационог
плана „РАМПА“
189 Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01. –
31.03.2018. године
190 Закључак о усвајању Извјештаја о зимском
одржавању локалних путних праваца и градских
улица у периоду од 15.11.2017. године до
15.3.2018. године
191 Закључак
о
усвајању
Информације
о
запошљавању на подручју општине, броју и
структури незапослених лица, као и потребним
кадровима за развој општине
192 Закључак
о
усвајању
Информације
о
стипендирању студената и ученика у школској
2017/2018. години
193 Закључак о усвајању Информације о спортским
активностима и резултатима рада спортских
колектива у 2017. години
206 Закључак о усвајању Извјештаја о стратешкој
процјени утицаја на животну средину Просторног
плана општине Дервента до 2033. године
232 Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма
уређења
градског
грађевинског
земљишта у 2017. години
233 Закључак о усвајању Информације о пословању
привреде на подручју општине у 2017. години
234 Закључак о усвајању Информације о стању јавне
расвјете на подручју општине Дервента
235 Закључак о усвајању Информације о превентивној
здравственој заштити становништва у 2017.
години
236 Закључак о усвајању Информације о стању
наркоманије на подручју општине Дервента и
мјере за њено сузбијање
237 Закључак о усвајању Информације о условима и
животу омладине на подручју општине Дервента
238 Закључак о усвајању Информације о раду
невладиних организација и удружења грађана на
подручју општине
239 Закључак о усвајању Информације о раду
Првостепене стручне комисије за процјену
потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју
271 Закључак
о
утврђивању
Нацрта
дијела
Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“
281 Закључак о прихватању Нацрта стратегије развоја
општине Дервента за период 2018. -2025. године
282 Закључак о прихватању Нацрта одлуке о
комуналној накнади
283 Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01. 01. -30.
06. 2018. године
284 Закључак о давању сагласности на Годишњи
програм рада Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента за радну 2018/2019 годину
285 Закључак о усвајању Извјештаја о раду и
пословању Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента за период јануар-јуни 2018. године
286 Закључак о усвајању Извјештаја о раду и
пословању Јавне здравствене установе Дом
здравља Дервента за период јануар-јуни 2018.
године
287 Закључак о усвајању Извјештаја о раду и
пословању Јавне установе „Центар за социјални
рад Дервента“ Дервента за период јануар-јуни
2018. године
288 Закључак о усвајању Извјештаја о раду и
пословању Јавне установе Народна библиотека

Бр./стр.

6/32

6/32
7/39

7/40

7/60

7/60

7/60

7/60

8/6
8/21
8/21
8/21

8/22

8/22
8/22

8/22

8/22
11/1
11/7
11/8

11/8

11/29

11/30

11/30

11/30

Регистар за 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Рег.бр.

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

317

318
319

346
347

Бр./стр.

„Бранко Радичевић“ Дервента за период јануарјуни 2018. године
Закључак усвајању Извјештаја о раду и пословању
Јавне установе „Спортско културни центар“
Дервента за период јануар-јуни 2018. године
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и
пословању Јавне установе „Центар за културу“
Дервента за период јануар-јуни 2018. године
Закључак о не усвајању Извјештаја о раду и
пословању
Јавне
установе
„Туристичка
организација општине Дервента“ Дервента за
период јануар-јуни 2018. године
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и
пословању Јавне установе Геронтолошки центар
Дервента з апериод јануар-јуни 2018. године
Закључак о усвајању Информације о раду и стању
основног образовања у Јавној установи Основна
школа „Никола Тесла“ Дервента
Закључак о усвајању Информације о раду Јавне
установе Основна школа „19. април“ Дервента у
школској 2017/2018 години
Закључак о не усвајању Информације о раду и
стању основног образовања у Јавној установи
Основна школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња,
Дервента
Закључак о усвајању Информације о раду и стању
основног образовања у Јавној установи Основна
школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента
Закључак о усвајању Информације о раду и стању
средњег
образовања
у
Јавној
установи
Средњошколски
центар
„Михајло
Пупин“,
Дервента
Закључак о усвајању Информације о раду и стању
средњег образовања у Јавној установи „Стручна и
техничка школа“, Дервента
Закључак о усвајању Информација о остваривању
права у складу са Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Закључак о прихватању Нацрта одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета
општине Дервента за 2018. годину-ребаланс
Буџета општине Дервента за 2018. годину
Закључак о прихватању Нацрта одлуке о усвајању
Буџета општине Дервента за 2019. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01. 30.09.2018. године
Закључак о усвајању Информације о условима и
животу пензионера на подручју општине Дервента
Закључак о усвајању Информације о примјени
Одлуке о равноправности полова у општини
Дервента за период 01.01. -31.10.2018. године

ОДБОР
ЗА
ДЕРВЕНТА

11/31

94

ОПШТИНЕ

202 Правилник о канцеларијском пословању и
архивирању документације Општинске изборне
комисије Дервента

6/35

7/63

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
11/31

ПЛАНОВИ
План оперативног спровођења Плана одбране од
поплава у општини Дервента у 2018. години
96
План оперативног спровођења Плана активности у
припреми и спровођењу мјера заштите и
спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у општини Дервента у 2018.
години
157 План запошљавања у Општинску управу Општине
Дервента у 2018 години
254 План о измјени Плана запошљавања у Општинску
управу Општине Дервента у 2018. год
349 План активности у припреми и спровођењу мјера
заштите и спасавања од сњежних падавина и
снијега за 2018 – 2020. годину
95

11/31

11/31

11/31

11/32

11/32

11/32
2
11/32

12/8
12/8

3

127

201

12/8
13/72

13/72

240
241
242
243
253

262

263

307
6/32

324
348

6/32

369
4/36

4/40

4/45
6/33
9/1
13/74

ПРАВИЛНИЦИ
1

ПРИМЈЕНЕ

Пословник о раду Одбора за праћење примјене
Кодекса понашања

ЖАЛБЕ

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ДЕРВЕНТА

368

ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ
КОДЕКСА ПОНАШАЊА

Бр./стр.

160 Пословник о раду Одбора за жалбе општине
Дервента

11/30

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У
ФУНКЦИЈИ
СКУПШТИНЕ
ЈП
„ДЕРВЕНТСКИ
ЛИСТ
И
РАДИО
ДЕРВЕНТА“ ДОО ДЕРВЕНТА
155 Одлука о доношењу Програма рада и пословања
ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“, д. о. о.
Дервента од 1. јануара до 31. децембра 2018.
године
156 Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈП
„Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о.
Дервента за период 1. јануара до 31. децембра
2017. године

Рег.бр.

11/30

11/30

6

Правилник о суфинансирању рада јавних
предузећа и установама са подручја општине
Дервента
Правилник о суфинансирању рада јавних
здравствених установама са подручја општине
Дервента
Правилник о субвенционисању превоза ученика
средњих школа са подручја општине Дервента за
друго полугодиште школске 2017/2018. године
Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Дервента
Организациони дијаграм, односно шематски
приказ односа између основних организационих
јединица
и
основних
и
унутрашњих
организационих јединица
Правилник о одржавању листе подстицаја
Правилник о јавним набавкама општине Дервента
Правилник о јавним паркиралиштима
Правилник о видео надзору
Правилник о измјенама и допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Дервента
Правилник о субвенционисању превоза ученика
средњих школа са подручја општине Дервента за
прво полугодиште школске 2018/2019. године
Правилник о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама
општине Дервента
Правилник о рационализацији рада општинске
управе општине Дервента
Правилник о вођењу и одржавању Регистра
административних поступака
Правилник
о
начину
и
критеријумима
стипендирања редовних студената и надарених
ученика средњих школа
Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе Дервента
Правилник о критеријумима и поступку додјеле
средстава капиталних грантова непрофитним
субјектима у земљи

1/1

1/3

1/4

5/5

7/63
8/23
8/24
8/28
8/30

9/1

10/1

10/2
11/36
12/37

13/72

15/1

15/1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

7
Рег.бр.

Бр./стр.

НАРЕДБЕ
131 Наредба о одређивању предузећа, установа и
других организација који су дужни да раде у дане
празника Републике Српске и утврђивању дужине
радног времена за субјекте који могу да раде у
дане републичких празника
132 Наредба
о
спровођењу
прољећне
фазе
систематске дератизације на подручју општине
Дервента у 2018. години
312 Наредба о спровођењу јесење фазе систематске
дератизације на подручју општине Дервента у
2018 години
325 Наредба о одређивању радног времена на дан
празника Републике Српске Дан успоставе Општег
оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини
21. новембар
357 Наредба о одређивању предузећа, установа и
других организација који су дужни да раде и у дане
празника Републике Српске и утврђивању дужине
радног времена за субјекте који могу да раде у
дане републичких празника

5/9

5/10

11/84

12/40

5
6
72

97
128
129

158

194

195

196

255

256

259
264

308
309
310

311
322

323

Одлука о именовању одговорног лица задуженог
за финансијско управљање и контролу
Одлука о одређивању благајничког максимума
Одлука о висини мјесечног износа стипендија
Одлука о начину и условима одржавања локалних
и некатегорисаних путева у зимском периоду
01.01. - 15.03.2018. године
Одлуку о измјенама Одлуке о оснивању
Општинске управе Дервента
Одлука о прихватању пописа за 2017. годину
Одлука о давању у закуп градског грађевинског
земљишта
непосредном
погодбом
закупцу
Миловановић (Димитрије) Славко из Дервенте
Одлука о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама
и допунама Одлуке о усвајању буџета општине
Дервента за 2018. годину
Одлука о давању у закуп градског грађевинског
земљишта непосредном погодбом закупцу “Глас
српски - Трговина“ а.д. Бања Лука
Одлука о давању у закуп градског грађевинског
земљишта
непосредном
погодбом
закупцу
Сибинчић (Влајко) Војислав из Дервенте
Одлука о утврђивању Приједлога Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета
општине Дервента за 2018. годину
Одлука 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
Одлука о одређивању радног времена у свим
објектима на локацији Вашара и на подручју града
Дервента у дане трајања 167. Дервентског вашара
Одлука о усвајању Цјеновника вашарских услуга
Одлука о давању у закуп градског грађевинског
земљишта непосредном погодбом закупопримцу
Видић (Милкан) Нади из Дервенте
Одлука о усвајању препорука за поједностављење
административних поступака
Одлука о рационализацији поступања по
захтјевима странака
Одлука о утврђивању Нацрта Одлуке о измјенама
и допунама Одлуке о усвајању буџета општине
Дервента за 2018. годину
Одлука о утврђивању Нацрта буџета општине
Дервента за 2019. годину
Одлука о измјени Одлуке о именовању одговорног
лица задуженог за финансијско управљање и
контролу
Одлука
о
успостављању
Регистра
административних поступака општине Дервента

Рег.бр.
350 Одлука о утврђивању Приједлога Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета
општине Дервента за 2018. годину
351 Одлука о утврђивању Приједлога Буџета општине
Дервента за 2019. годину
352 Одлука о попису имовине и обавеза Општине
Дервента за 2018. годину
353 Одлука о усвајању Плана интегритета општине
Дервента
354 Одлука о одобравању Оквирног стратешког плана
за активности интерне ревизије за период 2019. 2021. године
355 Одлука о усвајању Плана рада интерне ревизије
за 2019. годину
356 Одлука о успостави адресног регистра за подручје
општине Дервента
370 Одлука о давању у закуп градског грађевинског
земљишта
непосредном
погодбом
закупцу
Сибинчић (Блаже) Војиславу из Дервенте

Бр./стр.

13/77
13/77
13/77
13/78

13/78
13/78
13/79

15/7

РЈЕШЕЊА
13/79

ОДЛУКЕ
4

Регистар за 2018.

1/5
1/5
1/6

7

8
9

10
3/5
4/49
5/8

49

50
5/8

6/34

7/61

51

73

7/61
74
7/61
75
9/2
76
9/3
9/3

77

10/26
11/62
11/83

99

100

11/83
11/84

12/36
12/36

130
159
197

Рјешење о именовању радне групе за спровођење
пројекта побољшања пословног окружења и
конкуретности у општини Дервента
Рјешење о именовању координатора и тима
Рјешење о именовању Комисије за предлагање
годишњег Програма додјеле средстава за
суфинансирање организација и удружења из
области борачко-инвалидске заштите
Рјешење о именовању Комисије за расподјелу
средстава по пројектима и програмима НВО
организација – удружења грађана
Рјешење о именовању Комисије за утврђивање
приједлога стипендирања редовних студената и
ученика у 2018. години
Рјешење о именовању Комисије за расподјелу
средстава за суфинансирање рада јавних
здравствених установа са подручја општине
Дервента
Рјешење о именовању Комисије за расподјелу
средстава за суфинансирање рада јавних
предузећа и установа са подручја општине
Дервента
Рјешење
о
годишњем
Програму
додјеле
средстава за организације и удружења у области
борачко-инвалидске заштите општине Дервента за
2018. годину
Рјешење о именовању координатора и замјеника
координатора у Општинској управи Дервента за
пружање подршке инвеститорима у општини
Дервента
Рјешење о именовању првостепене стручне
Комисије за утврђивање способности лица у
поступку остваривања права из социјалне заштите
и утврђивање функционалног стања корисника
Рјешење о именовању Комисије за одређивање
норматива потрошње погонског горива за
службена возила општине Дервента
Рјешење о именовању Комисије за разматрање
захтјева при додјели средстава капиталних
грантова непрофитним субјектима у земљи за
2018. годину
Рјешење о именовању првостепене стручне
Комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце
и омладине са сметњама у развоју
Рјешење о именовању Комисије за одређивање
норматива потрошње погонског горива за
службена возила Територијалне ватрогасне
јединице Дервента
Рјешење о именовању Стамбене комисије
Рјешење о именовању Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Дервента
Рјешење о именовању Комисије за избор
корисника бањско – климатске рехабилитације

1/6
1/6

1/7

1/7

2/30

2/30

2/30

3/5

3/6

3/6

3/7

3/7

4/50

4/50
5/9
6/35
7/61

Регистар за 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Рег.бр.

198 Рјешење о именовању Конкурсне комисије за
спровођење поступка за пријем службеника у
Општинску управу Дервента
244 Рјешење о давању сагласности на колективно
коришћење годишњег одмора Јавној предшколској
установи „Трол“, Дервента
245 Рјешење о именовању Комисије за уништавање
службених легитимација инспектора
246 Рјешење о именовању Комисије за продају
ватрогасних возила и опреме путем усменог
надметања
247 Рјешење о формирању Комисије за утврђивање
тржишне вриједности грађевинског земљишта
248 Рјешење о формирању Комисије за подстицај
пољопривредне производње у 2018. години на
подручју општине Дервента
257 Рјешење о формирању Одбора за организацију и
обиљежавање 167. Дервентског вашара
258 Рјешење о давању сагласности на Одлуку
надзорног одбора „Комуналац“ а. д. Дервента о
цијенама вашарских услуга за 167. Дервентски
вашар
260 Рјешење о именовању представника општине
Дервента
261 Рјешење о именовању Конкурсне комисије за
спровођење поступка за попуну упражњеног
радног мјеста у статусу намјештеника
266 Рјешење о формирању Комисије за процјену
штете настале од пожара на породичном имању
Ђекић Богољуба из Осиње
267 Рјешење о именовању Комисије за утврђивање
површине пословних и стамбених простора
физичких и правних лица као и етажирање
индивидуалних стамбених простора физичких
лица на подручју општине Дервента
313 Рјешење о именовању Конкурсне комисије за
спровођење поступка за пријем службеника у
Општинску управу општине Дервента
358 Рјешење о именовању Радне групе за израду
Плана интегритета Општине Дервента
359 Рјешење о именовању менаџера интегритета
општине Дервента
360 Рјешење о именовању Централне пописне
комисије
361 Рјешење о именовању Комисије за попис сталних
материјалних средстава - покретне имовине
(намјештаја, опреме и остало)
362 Рјешење о именовању Комисије за попис обавеза
и потраживања
363 Рјешење о именовању Комисије за попис сталних
материјалних средстава - непокретне имовине
(грађевински објекти, земљиште, путеви, улице,
тротоари, јавна расвјета, споменици, мостови,
тргови и остало)
364 Рјешење о именовању Комисије за попис благајне
и жиро-рачуна
365 Рјешење о давању сагласности на колективно
коришћење годишњег одмора Јавној предшколској
установи „Трол“, Дервента
366 Рјешење о именовању Регулаторног тијела за
вођење и одржавање Регистра административних
поступака општине Дервента

Бр./стр.

7/62

56

8/31

57

8/32

101

8/32
102
8/32
199
8/33

53

54

Закључак о давању сагласности на Статут о
измјенама и допунама Статута ЈПУ „Трол“
Дервента
Закључак о давању сагласности на Статут Јавне
установе „Туристичка организација Општине
Дервента“ Дервента
Закључак о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној установи Народна
библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента

200

249
9/3
250
9/4

9/4

265

10/27

10/27

11/85
13/80
13/80
13/80

13/81
13/81

13/81
13/81

13/82

13/82

Бр./стр.

Закључак о давању сагласности на Правилник о
заштити од пожара Јавне предшколске установе
Закључак о давању сагласности на Правилник о
канцеларијском и архивском пословању у Јавној
предшколској установи „Трол“ Дервента
Закључак о давању сагласности на Правилник о
дисциплинској и материјалној одговорности
Закључак о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној установи „Центар за
културу „Дервента
Закључак о давању сагласности на Статут Јавне
установе „Центар за социјални рад Дервента“
Дервента
Закључак о давању сагласности на Одлуку о
измјенама и допунама Статута Јавне установе
„Центар за културу“ Дервента
Закључак о давању сагласности на Одлуку о
измјенама Статута Јавне установе „Спортско
културни центар“ Дервента
Закључак о давању сагласности на Правилник о
реду и раду на гробљу
Закључак
о
давању
сагласности
Јавној
предшколској установи „Трол“ за формирање
васпитних група са повећаним бројем дјеце до
20% у односу на број дјеце у васпитној групи
Закључак о давању сагласности на Правилник о
измјени Правилника о реду и раду на гробљу

2/32

2/32
2/32

4/51

4/51

7/62

7/62
8/33

8/33
10/26

УПУТСТВА
98

Упутство о поступању по пријавама путем
Апликације за пријаву сумње на корупцију и друге
неправилности – АПК

ОДЈЕЉЕЊЕ
ЗА
СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

4/49

–

103 Оглас о упису промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице за управљање дијелом
зграде, Дервента, улица Марије Бурсаћ, СП-70,
улаз 4
133 Оглас о упису оснивања Заједнице за управљање
зградом, Дервента, улица Триве Вујића СП-22
134 Оглас о упису оснивања Заједнице за управљање
дијелом зграде, Дервента, улица Марије Бурсаћ,
СП-70, улаз 4
251 Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање зградом Дервента, улица
Триве Вујића број 2
252 Оглас о промјени лица овлашћених за заступање
Заједнице за управљање зградом Дервента, улица
Његошева С-45
268 Оглас о промјени лица овлашћеног за заступање
Заједнице за управљање зградом Дервента, улица
Милунке Савић број 3
314 Оглас о промјени лица овлашћеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде
Дервента, улица Марије Бурсаћ СП-70, улаз 5
315 Оглас о промјени лица овлашћеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде у
Дервенти, улица Његошева С-60, улаз 54

4/51
5/10

5/10

8/33

8/34

10/27

11/85

11/85

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ
И
СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДЕРВЕНТА

ЗАКЉУЧЦИ
52

Рег.бр.

55

9/3

8

2/31

2/31

2/31

269 Колективни уговор о измјенама и допуни
колективног уговора за запослене у општинској
управи Дервента

10/27

