СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Скупштина општине Дервента
Дервента, Трг ослобођења бб
Телефон/факс: (053) 315-120,315-115,
Е-mail: majap@derventa.ba
anaj@derventa.ba
sanjam@derventa.ba
www.derventa.ba

Понедјељак, 18. фебруара 2019. године
ДЕРВЕНТА

БРОЈ 1/19 ГОД. XXVIII

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

1
На основу члана 39. став 2. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 10,11,12. и 17. Закона о спорту ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и
члана 37. став 2. тачка 9. Статута општине Дервента (
„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 24. сједници одржаној 12. фебруара
2019. године, донијела је
П Р О Г Р А М
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1.УВОД
Општина Дервента је кроз историју до данашњих дана
била општина спорта и спортиста и често је била препозната у
земљи и иностранству по успјеху својих спортиста.
Спорт је један дио културе живљења и стварања.
Дубоко утиче на развој појединца и друштва, чува здравље и
побољшава здравствену заштиту, али исто тако развија
друштвене вјештине чинећи човјека бољим, активнијим и
вреднијим судиоником локалне заједнице. Спортски дух у
човјеку је покретач и обогаћује како појединце тако и друштво
у цјелини.
Овај програм развоја даје добар путоказ за
размишљање о будућности у којој општина Дервента види
спорт као важан сегмент живота.
2.ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
Мисија
Мисија спортске заједнице је да се кроз спровођење
овог програма и рада спортских радника, осигурају примјерени
и приступачни објекти и стручни кадрови који ће омогућити
дугорочни и одрживи развој врхунских спортиста, као и
спортских рекреативних активности за све категорије грађана.
Визија
До 2023. године Дервента треба да буде општина у
којој ће, најмање 30% грађана бити укључено у спортске
активности са развијеном понудом рекреативних садржаја који
ће побољшати
квалите живота грађана, туристички
потенцијали општине бити развијени кроз спортске активности,
а одрживи развој спорта бити осигуран примјереним објектима
и стручним кадровима.
3. ФАКТИЧКО СТАЊЕ У ОПШТИНИ ДЕРВЕНТА

3.1 Демографско стање у општини Дервента
По попису становништва из 2013. године општина
Дервента броји 27.404 становника (на основу података
Агенције за статистику БиХ)
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Полна и старосна структура је дата у табели
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3.2 Спортски клубови у општини Дервента
У општини Дервента данас постоји и ради 31 спортско удружење и колектив. Спортски клубови су подијељени према
њиховим активностима, врсти и сферама дјеловања, како слиједи:

1. Рукометни клуб „Дервента“
2.Фудбалски клуб „Текстилац“
3. Женски одбојкашки клуб "Дервента"
4. Кошаркашки клуб "Дервента"
5. Женски рукометни клуб "Дервента"
6. Шаховски клуб „Дервента“
7. Куглашки клуб „Дервента“
8. Стонотениски клуб "Укрина"
9. Тениски клуб "Новак"
10. Теквандо клуб "Дервента"
11. Карате клуб "Дервента"
12. Боксерски клуб "Дервента"
13. Кик-бокс клуб "Империја"
14. Клуб борилачких вјештина " Дервента"
15. Кик-бокс клуб „Спартак“
16. Клуб малог фудбала "Дервента"
17. Фудбалски клуб "Борац" Осиња
18. Рагби клуб "Гладијатори"
19. Фудбалски клуб "4. јули" Појезна
20. Фудбалски клуб "Борац" Босански Лужани
21. СКД "27 јули" Календеровци
22. Спортско риболовно друштво "Укрина" Дервента
23. Ловачко удружење "Мотајица" Дервента
24. Одбојкашки клуб инвалида ОКИ “Дервента“
25. Школа спорта "Арена"
26. Мото клуб „Громовник“
27. Мото клуб „Мирон – мото“
28. Air-soft клуб "Дервента"
29. Карате клуб „Кима“
30. Школа спорта „Олимп“
31. Школа фудбала „Мали шампиони“
Остала спортска удружења која се појаве у току реализације Програма
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4. АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
4.1 SWOT анализа
СНАГА:

СЛАБОСТИ:

*Функционална спортска
инфраструктура
*Добри услови за развој
спорта
*Традиција организације
спортских
манифестација
*Међусобна сарадња
образовних и
спортских организација

*Недостатак школских
спортских дворана
*Недовољна финансијска
подршка за финансирање
пројеката у спорту
*Локална управа главни
извор финансирања
спорта
* Обавеза личног
финансирања за
судјеловање чланова
(посебно дјеце) у
спортским програмима
*Недостатак услова за
бављење базним
спортовима (атлетика,
гимнастика)
*Потребно обнављање
спортске инфраструктуре
*Недовољна повезаност
спортских колектива са
приватним сектором
ПРИЈЕТЊЕ:
*Демографски пад
*Мијешање
професионалног и
аматерског спорта
*Потребе за већим
финансијским учешћем
родитеља у бављењу
спортом дјеце и младих
*Проблем одрживог
финансирања
професионалних клубова
*Садржајнија понуда
спортова и спортских
догађаја у већим
центрима

МОГУЋНОСТИ:
*Боља промоција спорта
и организација великих
спортских догађаја
*Повећати
искориштеност спортске
инфраструктуре
*Ангажовање студената
физичког васпитања у
тренажни систем клубова
*Кориштење пројеката
ЕУ за развој
рекреативног и школског
спора

4.2 Анализа спортске инфраструктуре за унапређење
спорта у општини Дервента
На подручју општине Дервента постоји релативно мало
спортских капацитета за обављање тренажног циклуса и
одржавање званичних такмичења.
Највећи капацитет за рад спортских удружења посједује
ЈУ Спортско културни центар „Дервента“. Тренутно у овој
установи активно тренирају фудбалери, одбојкашице,
кошаркаши, рукометаши, каратисти и стонотенисери. У
зимском периоду простор Спортско-културног центра за
тренинге користи и Клуб малог фудбала „Дервента“.
Један број клубова (одбојкаши, каратисти, кошаркаши,
рукометашице, тенисери) тренирају у школским салама ОШ
„19. април“ и ОШ „Никола Тесла“.
Борилачки клубови тренирају у преуређеним приватним
и изнајмљеним салама за тренирање.
Велики капацитет за спорт, а недовољно искориштен,
представља рукометно игралиште „Партизаново“ које је
дјелимично уређено и у наредном периоду очекује се велика
реконструкција овог игралишта, чиме ће се спортски
капацитети повећати и унаприједити.
Инфраструктурни капацитет за тренирање пливања,
тениса, рукомета, кошарке, малог фудбала, куглања и сл.
налази се у приватном Спортско рекреативном центру
„Олимп“.
Поред локација у граду искориштени су и спортски
терени на селима који би уз додатна улагања постали
средиште развоја спорта у руралним срединама.
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Недавно
је
направљено
и
савремено
мултуфинкционално игралиште на помоћном терену ФК
„Текстилац“ које даје нову перспективу у бављењу спортом у
Дервенти.

5. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
Према Закону о спорту Републике Српске, Програмом
развоја спорта су дефинисане приоритетне области.
Програмом развоја спорта општине Дервента за
период од 2019. до 2023. године утврђују се сљедећи
приоритети:
Главни приоритети:
5.1 Школски спорт, спортске играонице и школе спорта,
5.2 Перспективни спортисти и врхунски спорт,
5.3 Здравствена заштита за спортисте,
5.4 Категоризација спортских клубова у Дервенти,
5.5 Значајне спортске манифестације у Дервенти,
5.6 Рекративни спорт,
5.7 Стручни кадрови у дервентском спорту,
5.8 Женска популација у спорту и спортској рекреацији,
5.9 Спортска инфраструктура,
5.10 Спорт у руралним подручијма и
5.11 Спорт особа са инвалидитетом.
5.1 Школски спорт, спортске играонице и школе спорта
Мјере које ће доприњети остваривању првог
приоритета су:
- омасовити школски спорт, спортске секције и школе
спорта,
- ојачати тренерске потенцијале млађих категорија и
- повећати број термина за тренинге млађих категорија.

5.2 Перспективни спортисти и врхунски спорт
Мјере за реализацију:
- успоставити мјерила и критеријуме те саставити и
ажурирати листе перспективних и врхунских спортиста,
- осмислити модел пружања финансијске подршке
врхунским и перспективним спортистима путем донација,
спонзорства и стипендија.
5.3 Здравствена заштита за спортисте
Мјере за реализацију:
- формирати модел пружања љекарске бриге за
спортисте и обављање љекарских прегледа постојећих
амбуланти за медицину рада,
-унаприједити
сарадњу
укључивањем
интердисциплинарног приступа при љекарском прегледу
спортиста, те пружање савјета спортистима уз укључивање
стручњака различитих профила.
5.4 Категоризација спортских клубова у Дервенти
СО Дервента ће донијети нову категоризацију спорта у
општини Дервента, с обзиром да је постојећа категоризација
из 2017. године претрпјела промјене у спортским клубовима и
ранговима такмичења.
Као подлога за израду нове категоризације спорта
треба да послужи и овај Програм развоја спорта а према
носиоцима квалитете и битним критеријумима.
- носиоци квалитете: приоритетни клубови и клубови
прве категорије и
- остали битни критеријуми: масовност, традиција,
чланови националних селекција, број спортиста у екипи и сл.
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5.5 Значајне спортске манифестације у Дервенти
Најзначајније спортске манифестације које финансира
општина Дервента су:
- Турнир у малом фудбалу у ЈУ СКЦ „Дервента“,
- Међународни турнир у одбојци на пијеску,
- Турнир у уличној кошарци ,
- Турнири и такмичења борилачких спортова који се
одржавају у Дервенти,
- Сеоски турнири у фудбалу,
- Такмичења борилачких спортова,
- Међународна бициклистичка трка,
- Тениски и стонотениски турнири,
- Куглашки турнири,
- Такмичења у лову и риболову,
- Међународни турнир у сједећој одбојци,
- Радничке игре,
- Такмичење мјесних заједница и
- Такмичење у воденим спортовима.
Мјере за побољшање манифестација из реда спорта
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- прилагодити спортске објекте спортистима са инвалидитетом
и набавка прилагођене опреме и
- унаприједити рад са дјецом и младима са инвалидитетом и
повећати њихову укљученост у спортске активности.

6. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ и ИЗВРШАВАЊЕ
Спровођење Програма биће у надлежности радног
тијела за спровођење Програма развоја спорта од 2019. до
2023. године. Начелник општине именује Радно тијело за
споровођење овог Програма.
Радно тијело ће у координацији са надлежним
одјељењем,
скупштином
општине,
спортским
колективима,школама,медијским кућама покушати да проведе
мјере дате овим Програмом.
Надлежно радно тело, образовано од стране
Начелника општине Дервента, биће у обавези да поднесе
информацију о раду Начелнику општине о спровођењу
Програма развоја спорта од 2019. до 2023. године.
Уколико буде потребно, Скупштина Општине Дервента
може ревидирати Програм у циљу унапређења његове
ефективности и одрживости на начин на који је и донесена.

су:
- осигурати планско организовање и промовисање
манифестација, те осигурати подршку организовању и
спровођењу манифестација и
- ојачати управљачке капацитете клубова за
организацију манифестација.
5.6 Рекративни спорт
Мјере за реализацију:
- омогућити провођење организоване спортске рекреације,
- промовисање спортске рекреације и
- унаприједити рад и промовисати клубове за рекреацију.
5.7 Стручни кадрови у дервентском спорту
Мјере за реализацију:
повећање
броја
професионалних
тренера
финансираних од стране клубова,
- оснивање фонда намјенских средстава за школовање
и усавршавање тренера,
- унаприједити управљачке капацитете и остале
вјештине кадрова и
- увести надзор над радом тренера млађих селекција.
5.8 Женска популација у спорту и спортској рекреацији
Мјере за реализацију:
- повећати број жена у спорту и рекреацији,
- спортови и спортски клубови за жене да буду међу
приоритетима и
- промовисање успјешних женских кадрова у спорту.
5.9 Спортска инфраструктура
Мјере за реализацију:
- ријешити власнишво спортских објеката,
- реконструкција постојећих објеката и
- изградња нових спортских објеката и садржаја.
5.10 Спорт у руралним подручијма
Мјере за реализацију:
- осигурати адекватне услове на игралиштима у руралним
подручјима,
- реконструисати најзначајније спортске терене у селима и
- афирмација спорта у руралним срединама.
5.11 Спорт особа са инвалидитетом
Мјере за реализацију:

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-11/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р
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На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/11 и 100/17) и члана 37. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 24. сједници одржаној 12. фебруара 2019.
године, донијела је
П Р О Г Р А М
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

УВОД
Програм заједничке комуналне потрошње а посебно
његова реализација, уз учешће грађана кроз културу живљења,
чине слику града или боље речено огледало су његове средине.
Програмом заједничке комуналне потрошње за 2019.
годину утврђује се обим и начин обављања дјелатности
заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних
објеката и уређаја, те потребна средства за остваривање циљева
предвиђених програмом.
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ
1. Чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и
рекреационих површина,
3. Одржавање јавних саобраћајних површина у
насељеним мјестима,
4. Јавна расвјета у насељеним мјестима,
5. Одвођење атмосферских падавина и других вода са
јавних површина и
6. Дјелатности зоохигијене.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Средства за обављање комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се у буџету општине
из:
- комуналне накнаде,
- дијела накнада за коришћење добара од општег
интереса,
- дијела прихода од пореза на непокретности,
- дијела накнаде за дате концесије.
1.ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
У ГРАДУ
Чишћење јавних површина у граду обухвата извођење
сљедећих радова:
1.1. Чишћење улица, тротоара, тргова и осталих јавних
површина од снијега и леда – зимска служба,
1.2. Чишћење улица, тротоара, уличног појаса и других
јавних површина од отпадака, блата и наноса, кошење и одвоз
покошене траве са уличног појаса, уклањање угинулих животиња
са јавних површина,
1.3. Прање улица, тротоара, тргова итд.
1.1.

ЗИМСКА СЛУЖБА

1.1.1.Радови у оквиру зимске службе одвијају се у
периоду од 1. јануара до 15. марта и од 15. новембра до 31.
децембра 2019. године, односно, у зависности од временских
услова.
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У оквиру зимске службе, ангажоваће се радна
снага и механизација, а обављаће се сљедећи радови:
уклањање снијега с коловоза градских улица, паркинга,
тргова и тротоара, посипање залеђеног коловоза
мјешавином агрегата са индустријском соли, према
приоритетима улица који ће се дефинисати уговором.
1.1.2.Чишћење снијега и леда с тротоара и
тргова, као и посипање залеђених тротоара и тргова и у
улицама дефинисаће се Уговором након спроведене
процедуре јавних набавки. Цијена се може формирати
на бази 1 m1, 1m2, 1 km, 1 ЕФ/h очишћеног снијега са
употребом
абразивног
материјала
мјешавине
индустријске соли и дробљеног камена крупноће 2 до 4
mm за посипање залеђених површина.
Обавеза извођача радова зимске службе је да
изврши чишћење остатка абразивног материјала са
улица, тротоара и тргова након завршетка зимске
службе.
Цијена радова ће бити дефинисана у уговору
након спроведеног поступка јавних набавки.
1.2.
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ПУТНОГ
ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, НАНОСА БЛАТА, КОШЕЊЕ
И ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ СА ПУТНОГ ПОЈАСА И
ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Чишћење улица и тротоара од отпадака и
наноса врши се по правилу од 16.03. до 15.11.2019.
године, односно и у преостала 4 мјесеца који се
третирају као период зимске службе уколико су
временски услови такви да нема потребе за
обављањем радова зимске службе.
1.2.1.Чишћење ће се вршити на укупној
површини према динамици чишћења
појединих улица по одређеним приоритетима који су
табеларно приказани и то:
Трг око цркве, испред зграде локалне
административне управе и плато код „Централног
споменика“ – свакодневно чишћење,
-улице од 1 – 2 (у табели) чистиће се сваки
дан,
-улице од 3 – 5 (у табели) чистиће се два пута
седмично,
-улице од 6 – 17 (у табели) чистиће се један
пут седмично,
-улице од 18 – 27 (у табели) чистиће се по
налогу надлежног одјељења,
-чишћење тротоара и паркинга у складу са
динамиком чишћења улице којој припадају и то 12 пута
у току године.
1.2.2. Прање асфалтних улица у граду аутоцистерном, вршиће се по потреби у периоду чишћења
улица, кад то одреди надлежно одјељење.
1.2.3. Ручно прикупљање комуналног отпада с
уличног појаса и улица које се чисте вршиће се према
динамици чишћења на утврђеној ефективној површини.
Динамика чишћења и прикупљања отпадака утврдиће
се заједно са извођачем. Обавеза извођача радова је и
да по налогу стручног лица Одјељења за стамбено–
комуналне послове изврши и цјелокупно чишћење
отпадака са свих јавних површина у граду и послије
елементарних непогода.
1.2.4. Кошење, крчење, прикупљање комуналног
отпада и одвоз покошене траве и шибља са уличног
појаса улица и других јавних зелених површина вршиће
се како је приказано у табели број 2, као и 10.000 m²
интервентних зелених површина које нису наведене, а
за које се укаже потреба за интервенцијом које својим
изгледом чине ружну слику града или су потенцијални
извор заразе или угрожавају живот и здравље људи.
2.ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА

18.02.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 1

У 2019. години планирано је одржавање,
уређивање и опремање јавних зелених површина у
граду и то:
1. зелена површина преко пута Дома
културе ………………...….......……360 m²
2. зелена површина код „ТАXI“ стајалишта
………..….…..…….……...…400 m²
3. зелена површина код бивше „ИНА“
бензиске пумпе….…………….. 1.500 m²
4. зелена површина у „Кинеској четврти“
.......................………………..12.140 m²
5. парк код храма Пресвете Богородице
.....................................................2.500 m²
6.парк
у
улици
Српске
војске…..……………………………...…..8.400 m²
7. зелена површина преко пута хотела у ул.
Краља Петра ……………….. 450 m²
8. зелене површине уз ријеку Укрину
…………………………………....61.000 m²
9.зелена
површина
у
ул.
Омладинска.............................…..….17.000 m²
10. зелена површина код аутобуске станице
……………….…………............…... 1.350 m²
11. путни појас у Индустријској зони
……………………….………….... 63.610 m²
12.локалитет
вашаришта……………….…………….. 29.715m²
13.зелена површина код старе и нове
општине……….…........…………..……..1.800m²
14. појас
уз
насип
…………………………………....… 3.100m²
15. улични појасеви на подручју града
........................................................31.000m²
16. зелена површина између зграда СП-106 и
СП-50 ............................................ 1.850m²
17. кружни токови – зелена површина
….........…………………………….1.500 m²
18. површина на спомен комплексу Чардак
………………………............……….5.000 m²
19. зелена површина код Марксистичког
центра ………………………... ...................
3.000 m²
20. зелена површина код „Нешковић пумпе“
.........................................................1.300 m²
21. острво
прије
новог
моста
..........................................................3.200m²
22. острво
после
новог
моста
.........................................................2.400m²
23. појас насипа између новог и старог моста
..........................................................2.500m²
24. зелена површина у ул. Хајдук Вељка и
Вука Караџића ...............................2.100m²
25. зелена површина у ул. Патријарха
Дожића
(код
монтажних
зграда)
.......................................................1.800 m²
26. површине које ће се косити интервентно
……………………..……... 10.000 m²
У К У П Н О:

268.975 m²

Озелењавање паркова и других зелених
површина у граду, као и дрвореда новим садницама,
вршиће се по посебном Програму озелењавања
урађеном у складу с програмом одјељења надлежног за
комуналне послове.
На зеленим површинама у току године изводиће
се сљедећи радови:
кошење, крчење, прикупљање и одвоз
покошене траве и шибља на градску депонију ( 2,3,4 и
8 пута – кружни токови )

прикупљање и одвоз комуналног отпада,
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орезивање стабала дрвећа, орезивање
украсног шибља, ружа и зелене живе ограде (по
потреби)
окопавање,
прихрана
и
заштита
од
штеточина стабала, украсног шибља, ружа и цвијећа
према указаној потреби ( обавезно све цвјетне леје 8
пута у сезони ),
сађење сезонског цвијећа
на за то
предвиђеним површинама, као и други непредвиђени
радови за које ће се указати потреба за реализацију.
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
У оквиру одржавања јавних саобраћајних
површина планира се обављање сљедећих радова:
3.1. Израда хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације у складу са пројектом
Регулације саобраћаја на подручју града,
3.2. Набавка и постављање саобраћајних
знакова у граду који недостају према изведеном стању
Регулације саобраћаја, по врстама и према утврђеном
приоритету, а на основу праћења стања саобраћајне
сигнализације у граду,
3.3. Санација "ударних рупа" на асфалтним
саобраћајницама и тротоарима у граду гдје се укаже
потреба. Спецификација потребних радова ће се
утврдити послије зиме и лоших временских услова који
су главни узрочници
настанка деформација на
асфалтним површинама и
3.4. Стање макадамских улица у граду утврдиће
се одмах послије зимског периода, те по стварним
потребама сачинити и предузети одређене мјере
санације
истих,
насипањем
и
планирањем
одговарајућим материјалима како би се исте могле
адекватно користити.

4. ЈАВНА
МЈЕСТИМА

РАСВЈЕТА

У

НАСЕЉЕНИМ

Код јавне расвјете планирано је одржавање и
санација јавне расвјете што подразумијева текуће
одржавање расвјете (замјена сијалица, осигурача,
пригушница, каблова и осталог потрошног материјала) и
то на 3.199 расвјетних тијела различите снаге и израде,
као и подешавање рада „временских релеја“–тајмера на
свим мјерним мјестима. Плаћање утрошка електричне
енергије за рад јавне расвјете.
Наведени радови на санацији јавне расвјете
вршиће се у складу са потписаним уговором са
одабраним извођачем тих радова у 2019. години, све
у складу са расположивим финансијским средствима
и указаним потребама.

5. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА
И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Чишћење сливника на јавним површинама
вршиће се по налогу надлежног органа за 370 сливника,
сливне решетке , а вршиће се и интервентни радови на
санацији одводње површинских и отпадних вода на
подручју града гдје се укаже хитна потреба за
интервенцијом (санација и ископ канала у уличним
појасевима на подручју града), одржавање жабљих
поклопаца и табластих затварача на локалитетима гдје
постоје уграђени, редовно праћење и одржавање
канала и насипа и указивање на недозвољене
активности на наведеним објектима. Одржавање и
уређивање фонтане са набавком потребног материјала.
Поправка оштећених сливника и решетки на
подручју града вршиће се по потреби и налогу
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Одјељења за стамбено – комуналне послове. Ископ и
профилисање уличних канала на подручју града са
одвозом вишка ископаног материјала, о чему ће се
сачинити динамика радова, у складу са потребама на
терену.
6. ДЈЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Дјелатности зоохигијене обухватају хватање и
збрињавање напуштених животиња, превожење и
смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене
(азил), исхрана и ветеринарска заштита, еутаназија
старих животиња и сигурно уклањање животињских
лешева са јавних и других површина и санацију
терена.
ОДРЖАВАЊЕ
И
МОДЕРНИЗАЦИЈА
ОБЈЕКАТА ЗКП-а – КОМУНАЛНА ОПРЕМА
1. Набавка и уградња поклопаца за шахтове,
2. Декорација града накитом за вријеме
празника вршиће се према Програму декорације и то за
празник општине, за новогодишње, божићне, ускршње и
друге празнике, а декорација са заставицама у складу
са важећим Законима,
3. Набавка парковских клупа и поправка и
заштита постојећих на подручју града,
4. Поправка постојећих љуљачки, клацкалица и
другог урбаног мобилијара у граду,
5. Разни радови који нису посебно предвиђени
овим програмом, а за које ће се евентуално указати
потреба у току године, изводиће се по посебном налогу
уз претходно обезбјеђење финансијских средстава.
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗКП-а за
2019. годину
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА
(зимска служба, чишћење улица, тротоара, тргова,
централног споменика и уклањање отпадака итд)
- ЧИШЋЕЊЕ ГРАДСКИХ
УЛИЦА..........................................................65.000,00
КМ
- ЗИМСКА СЛУЖБА НА УЛИЦАМА, ТРГОВИМА И
ТРОТОАРИМА……………………….……45.000,00 КМ
2.

ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ
И
РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРШИНА (прикупљање и одвоз отпадака,
кошење, крчење и одвоз траве, одржавање стабала,
украсног шибља, ружа и живе зелене ограде,
окопавање истог, сађење сезонског цвијећа, нових
садница,
одржавање
кружних
токова
итд........................................................... 85.000,00 КМ

3.

ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА (санација
ударних рупа и осталих асфалтних оштећења на
подручју града, насипање макадамских улица
јаловином, израда нове и санација постојеће
хоризонталне
и
вертикалне
саобраћајне
сигнализације
на
подручју
града)
……………………................................100.000,00 КМ

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ДРУГИХ
ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА (чишћење
сливника, ископ и чишћење канала уз улице на
подручју града, одржавање жабљих поклопаца и
табластих затварача, проширивање каналске мреже
на
подручју
града)
……………….………………......................30.000,00КМ
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5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА(санација уличне расвјете, текуће
одржавање и потрошња електричне енергије у
граду и МЗ у којим постоји изграђена јавна расвјета)
- ПОТРОШЊА СТРУЈЕ ЗА ЈАВНУ
РАСВЈЕТУ.............................250.000,00 КМ
-ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ
РАСВЈЕТЕ…….…………...…....................40.000,00
КМ
6. ДЈЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ (хватање и
збрињавање напуштених животиња, превожење и
смјештај у азил, исхрана и ветеринарска заштита,
еутаназија старих животиња, уклањање животињских
лешева
са
јавних
површина)…..............………………….….…...20.000,00 КМ
ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП-а
– КОМУНАЛНА ОПРЕМА
……………………………………………..……... 5.300,00 КМ
ИЗДАЦИ
ЗА
ВИШЕГОДИШЊЕ
ЗАСАДЕ
………….…………..............................…..…... 5.000,00 КМ
У К У П Н О:

____

645.300,00 КМ
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ПРЕГЛЕД УЛИЦА У ДЕРВЕНТИ СА ДИНАМИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЧИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШНА у 2019.
години (ТАБЕЛА БР. 1)
УКУПНА
ПОВРШИНА
ПОВРШИНА m2
ПУТНОГ ПОЈАСА m2
ЧИШЋЕЊЕ СВАКИ ДАН
Трг Православља
4516
954
Трг Ослобођења
3549
1392
ЧИШЋЕЊЕ 2 пута седмично – понедељком и петком
Краља Петра
2664
1998
Милована Бјелошевића-Белог
3900
1029
Марије Бурсаћ
1540
1155
ЧИШЋЕЊЕ 1 пут седмично (уторак, сриједа или четвртак – одређује извођач по динамици)
Трг ослобођења (испод пијаце)
3550
696
Одред Војводе Мишића
1400
800
Цара Лазара
772
579
Стевана Немање (до болнице)
1960
1470
1Маја (до бензинске станице)
4040
3030
Дервентских ослободилаца
5000
1000
Српске војске
4095
3018
Парк Српске Војске
8400
240
Светог Саве (до спортске дворане)
2080
1560
Његошева
511
255,5
Славка Симића
511
150
Николе Тесле
884
663
ЧИШЋЕЊЕ ПО НАЛОГУ 12 пута у току године
Младена Стојановића
2284
1713
Триве Вујића
908
681
Јована Дучића
840
630
Славка Родића
548
411
Вељка Миланковића
720
540
Чика Јове Змаја
550
110
Омладинска
880
660
Шантићева
1280
960
Дубичка
1700
1275
Жељезничка
7680
2560

Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

УЛИ Ц А

Све остале улице које нису наведене чистиће
се по налогу овлашћеног лица Одјељења за стамбенокомуналне послове. Паркинг простори чисте се по
динамици која је утврђена за улицу у којој се налазе.

СПИСАК МАКАДАМСКИХ УЛИЦА У ГРАДУ
Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

УЛИЦА
Дубичка
Војводе Степе Степановића
Милоша Црњанског
Меше Селимовића
8.Марта
Васе Пелагића/дио/
Бранка Ћопића/дио/
Филипа Вишњића/дио/
Косовке дјевојке/дио/
Мајке Јевросиме/диo/
Бранислава Нушића / дио/
Ново насеље у Сервисно комуналном центру
Милоша Обилића
Марка Краљевића
Озренска
Крфска
Колубарска
Косовских јунака
Јасиковача

УКУПНА ПОВРШИНАm2
300
240
1300
1100
250
787
900
800
1.122
260
470
2300
420
3000
2000
700
330
360
300
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20.
21.
22.
23.

Милунке Савић
Опленачка
Радничка
Иве Андрића
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200
540
500
400

СПИСАК ПРИОРИТЕТНИХ УЛИЦА НА КОЈИМА ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ ПОСЛОВИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У 2019. ГОДИНИ
ПРИОРИТЕТ I:
1. Дубичка …………………………. 425 m1
18. Дервентских ослободилаца…. 875 m1
1
2. Марије Бурсаћ…………………… 385 m
19. Његошева……………………... 620 m1
3. 1.Маја…………………………… 2110 m1
20. Жељезничка………………….1.020 m1
1
4. Стевана Немање……………….. 1010 m
21. Младена Стојановића……….. 571 m1
1
5. Краља Петра I………………….... 666 m
22. Српске војске………………. 1.700 m1
6. Милована Бјелошевића–Белог….343 m1
23. Светог Саве…………………... 503 m1
1
7. Трг Православља………………… 318 m
24. Омладинска…………………... 805 m1
8. Трг ослобођења (и испод пијаце).. 464 m1
25. 5. Козарачке бригаде………… 363 m1
1
9. Цара Лазара………………………. 193 m
26. Книнска (интерне саобраћајнице у Индустриској
зони од ул. Дубичке до
10. Триве Вујића……………………. 227 m1
заобилазнице)……………………3600 m1
11. Вељка Миланковића…………… 137 m1
1
27. Шантићева…………………… 250 m1
12. Николе Тесле…………………… 221 m
1
28. Десанке Максимовић…...…… 200 m1
13. Славка Симића……………………73 m
1
29. Стевана Синђелића………… 2.281m1
14. Славка Родића…………………... 107 m
1
30. Вука Караџића……………….. 404 m1
15. Јована Дучића…………………... 210 m
1
31. Церска………………………… 556 m1
16. Чика Јове Јовановића Змаја…..... 180 m
17. Одред Војводе Мишића………... 700 m1
ПРИОРИТЕТ II:
32. Карађорђева ...............................800m1
33. Поточани .................................1.500m1
34. Осињских бригада .....................800m1
35. Ђенерала Драже ........................910 m1
36. Патријарха Дожића ...................600 m1
37. Солунска .....................................400 m1
38. Хајдук Вељка .............................140 m1
39. Браће Југовића ...........................180 m1
40. Косовских јунака .......................520 m1
41. Војводе Степе Степановића ......480 m1
42. Милоша Обилића ........................292 m1
43. Милоша Вујаковића ....................350 m1
44. Јасиковача ....................................800 m1
45. Петра Мећаве ...............................550 m1
46. Вуковарска ...................................850 m1
47. Студеничка ...................................650 m1
48. Бранка Ћопића .............................571 m1
49. Филипа Вишњића ........................571 m1
50. Мајке Јевросиме ...........................571 m1
51. Косовке дјевојке ...........................571 m1
52. 9. маја .............................................161 m1
53. Радничка .........................................120 m
ПРИОРИТЕТ III:
У трећем приоритету су остале улице које
нису ушле у I и II приоритет.

ТРГОВИ
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ИСПРЕД ЗГРАДЕ
ОПШТИНЕ………………….………...3.000 m2
ПЛАТО УЗ ЦЕНТРАЛНИ
СПОМЕНИК……………….…..........………………... 500 m2
ТРОТОАРИ УЗ САОБРАЋАЈНИЦУ ОКО
ЦРКВЕ……………...…………….. 3.200 m2
ПЈЕШАЧКА ЗОНА ИЗМЕЂУ ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ И
ЏАМИЈЕ…………. 150 m2

54. Новака Пиваша ....................120 m1
55. Укринска ...............................250m1
56. Гаврила Принципа ...............602 m1
57. Николе Пашића ....................230 m1
58. 16. Крајишке .......................1.296 m1
59. Занатска ..................................291 m1
60. Озренска ..................................200 m1
61. Доситеја Обрадовића .............570 m1
62. Петра Кочића ..........................410 m1
63. Видовданска ...........................571 m1
64. Васе Пелагића .........................571 m1
65. 53. дивизије .............................120 m1

18.02.2019.
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ТРОТОАРИ
1. Марије Бурсаћ…………......…………. 700 m2
2. Милована Бјелошевића-Белог…....1.300m2
3. Краља Петра I…………………........... 1.332m2
4. Стевана Немање…..........……………...2.600m2
5. Дубичка…………………..............….…. 1.500 m2
6. Николе Тесле……….............………....….120m2
7. Српске војске....…..........……...………2.750m2
8. Светог Саве…………..…….............…..2.340m2
9. Трг Православља…..……...............….. 500 m2
10. 1.Маја……………...................…………3.949m2
11. Младена Стојановића..............................70m2
12. Омладинска............................................375 m2
13. Ђенерала Драже...................................500 m2
14. Жељезничка........................................3.490 m2

ПАРКИНГ ПРОСТОРИ
1. Одржавање паркинг простора у зимском периоду:
-283 паркинг простора са асфалтном
подлогом……….………...........4.245m2
-114 паркинг простора са макадамском
подлогом …………….……..1.710m2
- 8 „ТАХI“ стајалишта на подручју града
……………………...…..… 120 m2

Табеларни преглед јавних зелених површина за одржавање у 2019. години (ТАБЕЛА БР. 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЈАВНА
ПОВРШИНА
КОД ДОМА КУЛТУРЕ
КОД „ТАХI“
КОД БЕНЗИСКЕ ПУМПЕ (ИНА)
У „КИНЕСКОЈ ЧЕТВРТИ“
КОД ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА
ПАРК У ул. СРПСКЕ ВОЈСКЕ
КОД ХОТЕЛА

8.

ПОЈАС УЗ УКРИНУ

9.
10.

ПОВРШИНА ул. ОМЛАДИНСКА
КОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ
ПУТНИ ПОЈАС У ИНДУСТРИЈСКОЈ
ЗОНИ

Р.Б.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ЛОКАЛИТЕТ ВАШАРИШТА
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА КОД СТАРЕ И
НОВЕ ОПШТИНЕ
ПОЈАС УЗ НАСИП
УЛИЧНИ ПОЈАСЕВИ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА
ЗЕЛЕНА ПОВРИIНА ИЗМЕЂУ
ЗГРАДА СП-106 и СП-50
КРУЖНИ ТОКOВИ–ЗЕЛЕНА
ПОВРШИНА
ПОВРШИНЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ КОСИТИ И
КРЧИТИ ИНТЕРВЕНТНО
СПОМЕН КОМПЛЕКС „ЧАРДАК“
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА КОД
МАРКСИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА КОД
„НЕШКОВИЋ ПУМПЕ“
ОСТРВО ПРИЈЕ НОВОГ МОСТА

ВРСТА
РАДОВА
кошење машинско
кошење машинско
кошење машинско
кошење машинско
кошење машинско
кошење машинско
кошење машинско
кошење машинско
ручно и крчење
кошење машинско
кошење машинско
кошењемашинско
ручно и крчење
кошење машинско
ручно и крчење

ПОВРИ.
m2
360
400
1.500
12.140
2.500
8.400
450
56.000
5.000
17.000
1.350
38.166
25.444
14.715
15.000

БР.
ИНТЕР.
10
10
10
8
8
8
8
1
1
3
10
2
1
1
1

УКУПНО
m2
3.600
4.000
15.000
97.120
20.000
67.200
3.600
56.000
5.000
51.000
13.500
76.332
25.444
14.715
15.000

кошење машинско

1.800

8

14.400

кошење машинско

3.100

8

24.800

машински и ручно

31.000

6

186.000

кошење машинско

1.850

8

14.800

кошење машинско

1.500

10

15.000

10.000

1

10.000

5.000

6

30.000

3.000

4

12.000

1.300

6

7.800

3.200

6

19.200

кошење машинско
ручно и крчење
кошење машинско
кошење машинско
кошење
машинско
кошење
машинско

18.02.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 1

23.

ОСТРВО ПОСЛЕ НОВОГ МОСТА

24.

НАСИП ИЗМЕЂУ СТАРОГ И НОВОГ
МОСТА

25.
26.

Ул. ПАТРИЈАРХА ДОЖИЋА (КОД
МОНТАЖНИХ ЗГРАДА)
Ул. ХАЈДУК ВЕЉКА-ВУКА
КАРАЏИЋА
УКУПНО

кошење
машинско

2.400

6

14.400

кошење
машинско

2.500

6

15.000

1.800

6

10.800

2.100

6

12.600

268.975

-

854.311

кошење
машинско
кошење
машинско
-

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у
„Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-12/19
12.фебруара 2019. године
Дервента
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Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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П Л А Н

I
Средства прикупљена по основу уплата привредних
друштава и других правних лица који имају сједиште и
обављају дјелатност на територији општине Дервента, која су
обрачуната и уплаћена у корист буџета општине Дервента, у
складу са чланом 81. Закона о заштити од пожара, користе се
за намјену утврђену овим планом.
II
Расположива средства из тачке 1. овог плана износе
829.230,00 КМ и представљају неутрошена средстава ранијих
година и план остварења прихода по основу накнада из члана
81. Закона о заштити од пожара у току 2019. године.

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ,
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ЧУВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ
КОЈE КОРИСТИ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

III
Средстава из тачке 2. овог плана распоредиће се на
сљедећи начин:

3
На основу члана 81. став 2. тачка б) Закона о заштити
од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12)
и члана 37. став 2. тачка 5. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 24. сједници одржаној 12. фебруара
2019. године, донијела је

редни
број

опис ставке

кол.

Вриједност
(КМ)

Ватрогасна возила

I
1

ауто цистерна

1

2

возило за потребе сервисирања ватрогасних апарата и друге активности ватрогасне службе

2

320.000,00
36.700,00

Ватрогасна опрема

II
1

ватрогасне љестве кукаче

1

2
3

ватрогасне љестве растегаче
моторка за дрво

1
2

4

метланица за гашење пожара

6

5
6

пнеуматици за возила (по возилу)
радио станица за возило

10
1

7

изолациони апарати

3

8

маска за изолационе апарате

8

9

ватрогасни опасачи

6

10

ватрогасна сјекира

2

11

ватрогасна специјална носила

2

12
13

ватрогасна цријева
пјенило за гашење пожара класе А,Б (у литрама)

65.700,00

15
500

Одржавање ватрогасне опреме

III
1

Резервни дијелови за ватрогасну опрему и трошкови одржавања

18.330,00

Остала ватрогасна опрема и објекти за заштиту од пожара и спасавање

IV
1

изградња ватрогасног дома и приступне саобраћајнице (документација и грађевински
радови)

388.500,00
Укупно

829.230,00

4
IV
Уколико се средства из тачке 3. овог плана за наведене
ставке не искористе у планираном износу, или се не створи
основа за утрошак средстава, Начелник општине може својом
одлуком искористити средства на ставке на којима ће
недостајати средстава из овог плана.
V
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Дервента“, а
примјењиваће се након добијања сагласности Министарства
унутрашњих послова Републике Српске.

На основу члана 3. став 1. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“,
број 47/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 24. сједници одржаној 12. фебруара
2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
ЛИЦА И СТВАРИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-13/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови и начин обављања
јавног превоза лица и ствари у друмском саобраћају на
подручју општине Дервента, превоз запрежним возилима,
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пољопривредним машинама, мотоциклима, трициклима на
моторни погон на територији општине Дервента.
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(5) Унутрашњост аутобуса ноћу и у условима смањене
видљивости мора бити освјетљена.

II – УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕВОЗА
Члан 2.
(1) Превозник је правно лице или предузетник који
посједује одговарајућу лиценцу превозника и обавља превоз
лица, односно ствари.
(2) За вршење дјелатности превоза у друмском
превозу, превозник је дужан да испуњава опште и посебне
услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају
(„Службени гласник Републике Српске“, број 47/17) (у даљем
тексту: Закон) и актима донесеним на основу њега.

Члан 8.
(1) Превозник има право да возила, објекте, опрему,
возне карте и елементе информационог система, који су у
његовом власништву, користи за истицање рекламних порука,
у складу са законом и овом одлуком и прописима који
регулишу област рекламирања на подручју општине.
(2) Рекламне поруке превозник може истицати само на
начин који не ремети основну функцију возила, објекта,
уочљивост информативних порука корисницима превоза и да
не угрожава безбиједност саобраћаја.
2.

Члан 3.
(1) Општи услови за вршење превоза лица и ствари
стичу се регистрацијом дјелатности друмског превоза лица и
ствари у друмском саобраћају код надлежног регистрационог
суда или надлежног одјељења општине Дервента, у складу са
Законом и посебним прописима.
(2) Посебни услови које превозник треба да испуни у
циљу стицања права на одговарајуће лиценце превозника и
легитимације за возача прописани су Законом и подзаконским
актима који се односе на ову област.

Одређивање и одржавање аутобуских линија
Члан 9.

Јавни превоз лица у линијском саобраћају врши се
ради задовољавања потреба корисника превозних услуга и то
на:
-сталним аутобуским линијама, на којим се превоз врши у
цијелом периоду важења реда вожње;
-сезонским линијама, на којим се превоз врши у одређеном
периоду важности реда вожње (школска линија и сл.).
Члан 10.

III – ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА У ЛИНИЈСКОМ САОБРАЋАЈУ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Члан 4.
Јавни превоз у линијском друмском саобраћају на
подручју општине Дервента могу вршити правна лица
регистрована за обављање превозничке дјелатности – јавног
превоза лица у линијском саобраћају код надлежног
регистарског суда и физичка лица која имају одобрење за
обављање јавног превоза лица у линијском друмском
саобраћају сходно одредбама Закона (у даљем тексту:
превозник).
Члан 5.
Јавни превоз у линијском друмском саобраћају
општине Дервента је превоз лица на општинским линијама који
се врши у одређено вријеме по унапријед утврђеном и
регистрованом реду вожње, те утврђеној и објављеној тарифи,
са успутним укрцавањем и искрцавањем лица.
1.

Возила у саобраћају
Члан 6.

(1) Јавни линијски превоз лица на подручју општине
Дервента може се вршити аутобусима који имају одговарајући
извод из лиценце.
(2) Моторна возила којим се врши јавни превоз лица и
ствари морају бити технички исправна и морају испуњавати
прописане техничко-експлоатационе услове и услове утврђене
прописима из области безбиједности саобраћаја на путевима.
Члан 7.
(1) Аутобус којим се врши превоз мора бити видно
обиљежен ознакама за информисање путника, и то:
- на чеоној и десној бочној страни, поред улазних врата,
аутобус мора да има ознаку са бројем и називом линије,
- када се возилом не врши редован превоз или се не
примају путници, на предњој страни возила поставља се
одговарајућа ознака: „ВАНРЕДНА ВОЖЊА“, „У КВАРУ“ и сл.
(2) У унутрашњости возила морају бити истакнуте
важније одредбе о реду у возилу (мјеста за посебне категорије
путника, ознака улазних и излазних врата и слично) и реду
вожње за линију на којој аутобус врши превоз.
(3) Аутобус којим се врши превоз мора бити чист и
провјетрен.
(4) У зимском периоду, у дане када је температура нижа
од 0º С, аутобус прије изласка на линију мора бити загријан, а
у току рада нормално загријаван.

(1) Аутобуске линије (у даљем тексту: линије), као и
измјене на постојећим линијама у линијском саобраћају,
утврђује Начелник општине наредбом, на приједлог Одјељења
за стамбено-комуналне послове.
(2) Промјеном на линији не сматра се промјена настала
извођењем радова на путу, као и због одржавања спортских и
других манифестација на путу.
3.

Усклађивање и регистрација редова вожње

Члан 11.
(1) Регистрација реда вожње линија врши се на основу
спроведеног поступка јавног усклађивања редова вожње.
(2) Усклађивање редова вожње је поступак ради
успостављања регистра редова вожње линија, на основу
прописаних правила и процедура.
(3) Поред поступка јавног усклађивања, из става 1. овог
члана, ред вожње линија може да се региструје и на основу
јавног позива или спроведеног поступка додјеле концесије, у
складу са законом којим се уређује област концесија.
(4) Начелник општине доноси акт којим се прописују
начин, критеријуми и поступак усклађивања и регистрације
редова вожње, образац и садржај регистра редова вожње за
превоз лица на територији општине Дервента.
(5) Усклађивање и регистрацију реда вожње у линијском
превозу на територији општине Дервента врши Одјељење за
стамбено-комуналне послове.
Члан 12.
(1) Усклађивање и регистрација редова вожње обавезно
се врши једном годишње, за регистрациони период од 1. јуна
текуће до 31. маја наредне године.
(2) Поступак усклађивања и регистрације редова вожње
покреће се посредством јавног огласа објављеног у
средствима јавног информисања, најкасније до 1. фебруара за
текућу годину.
(3) Поступак усклађивања и регистрације реда вожње
сматра се окончаним доношењем коначног рјешења о
регистрацији реда вожње, најкасније до 31. маја за текућу
годину.
(4) Ред вожње у линијском превозу лица региструје се
на период од пет година.
(5) Ако усклађивањем редова вожње нису обезбијеђене
потребе корисника превоза на територији општине Дервента, а
након завршеног поступка усклађивања редова вожње, на
захтјев заинтересованог превозника, Начелник општине може
рјешењем утврдити ред вожње по ком се обавља превоз.
(6) Рјешење, из става 5. овог члана, важи до завршетка
поступка наредног усклађивања и регистрације редова вожње
на подручју општине.
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(7) Рјешење о регистрацији реда вожње и овјерен ред
вожње доставља се превознику.
(8) Накнаду за усклађивање и регистрацију редова
вожње у линијском превозу лица на територији општине
Дервента утврђује Начелник општине.
Члан 13.
(1) Превозник је дужан да линијски превоз врши у складу
са регистрованим редом вожње.
(2) Превозник је дужан да, приликом обављања
линијског превоза, у сваком возилу посједује оригинал или
овјерену копију регистрованог реда вожње и цјеновник услуга
превоза.
(3) Одступања од регистрованог реда вожње на линији
могу се вршити изузетно из оправданих разлога (елементарне
и временске неприлике, као и друге техничке неприлике које
угрожавају безбиједност саобраћаја). Превозник је дужан да о
одступању и разлозима одступања обавијести Одјељење за
стамбено – комуналне послове општине, као и кориснике
услуга превоза.
4.

Аутобуска станица и аутобуска стајалишта

4.1. Аутобуска станица
Члан 14.
(1) Аутобуска станица је одређени простор и објекат који
испуњава услове предвиђене Законом, а у коме се врши
пријем и отпрема аутобуса, пртљага и ствари, укрцавање и
искрцавање путника, издавање возних карата, давање
обавјештења о превозу и пружање других услуга у вези с
превозом.
(2) Аутобуска станица је обавезна да пружа услуге свим
превозницима који у регистрованом реду вожње имају уписану
аутобуску станицу, као и путницима под једнаким условима.
(3) Аутобуска станица мора бити означена натписом
„Аутобуска станица“.
Члан 15.
Улазак и излазак путника у јавном линијском превозу
лица на општинским линијама, осим аутобуске станице, врши
се само на регистрованим и прописно означеним аутобуским
стајалиштима.
4.2. Аутобуска стајалишта
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Члан 19.

Возач је дужан да возило зауставља на свим
регистрованим стајалиштима на линији и да приликом
заустављања отвори сва врата.
Члан 20.
(1) Возач не смије напуштати возило док се у њему
налазе путници, као и док не прекине рад мотора и укочи
возило.
(2) Прије заустављања возила на стајалишту возач
возила треба да благовремено објави назив стајалишта.
Члан 21.
На почетним и крајњим стајалиштима возач возила је
дужан да у случају временских неприлика (киша, снијег, велика
хладноћа или врућина), омогући путницима улазак у возило
одмах након његовог пристајања.
Члан 22.
(1) За коришћење услуга превоза, путник је дужан да у
возилу посједује одговарајућу возну карту, претплатну карту
или другу одговарајућу исправу.
(2) Путник је дужан да на захтјев овлашћеног лица
превозника, покаже одговарајућу возну исправу.
(3) Уколико путник не посједује одговарајућу возну карту,
односно одбије да је покаже, дужан је да овлашћеном лицу
превозника пружи податке о свом идентитету.
(4) Ако се лице затекне у возилу без возне карте,
овлашћено лице ће исту наплатити на начин регулисан актима
превозника.
Члан 23.
(1) Путник у возилу смије заузети само једно сједало.
(2) Инвалиди, слијепе особе и њихови пратиоци, старији
и очигледно болесни путници, труднице и особе са малом
дјецом, имају предност код уласка у возило и заузимање
мјеста за сједење.
Члан 24.
У случају прекида превоза или квара на возилу,
превозник је дужан да у најкраћем року, обезбиједи друго
возило и омогући путницима да са истим возним картама
наставе вожњу.
5.

Ванлинијски превоз лица

Члан 16.

Члан 25.

(1) Аутобуско стајалиште је дио површине пута
намијењен за заустављање аутобуса ради уласка и изласка
путника, које је обиљежено саобраћајним знаком.
(2) Површина која се користи за улазак и излазак путника
из возила мора бити изван коловоза.
(3) На заједничким трасама већег броја линија, које
одржавају два или више превозника, аутобуско стајалиште
мора бити заједничко.

(1) Јавни превоз лица у ванлинијском друмском
саобраћају на подручју општине Дервента је превоз за који се
релација, цијена превоза, висина накнаде за споредне услуге
извршене за потребе лица која се превозе и други услови,
утврђују уговором између превозника и корисника превоза.
(2) Уговор из става 1. овог члана обавезно се налази у
возилу којим се врши превоз.

Члан 17.

(1) У возилу којим се врши ванлинијски превоз лица
обавезно се налази прописно попуњен, закључен и овјерен
путни лист са списком путника.
(2) Путни лист је документ у ванлинијском превозу лица
који, поред ознаке врсте ванлинијског превоза, садржи податке
о превознику и путницима (име и презиме, број личне
исправе).

Члан 26.
Аутобуско стајалиште одређује Одјељење за стамбено
– комуналне послове по сопственој иницијативи на приједлог
превозника или корисника превозних услуга.
Члан 18.
(1) Аутобуско стајалиште мора бити видно обиљежено
стајалишном ознаком.
(2) Аутобуска стајалишна ознака мора да садржи: назив
стајалишта, број и назив линије, а на почетним и крајњим, као
и на осталим стајалиштима гдје за то постоји техничка
могућност, извод из реда вожње.
(3) Уређена и обиљежена стајалишта могу користити
само аутобуси који саобраћају на линијама на којима је то
стајалиште регистровано у реду вожње.

Члан 27.
(1) Ванлинијски превоз лица може се обављати као
повремени, наизмјенични и уговорени.
(2) Уговорени ванлинијски превоз лица је превоз познате
групе лица који се обавља (нпр. превоз радника, ученика,
студената, спортиста) између полазног и крајњег одредишта,
на утврђеној релацији, без пријема и превоза других лица.
(3) На возилу којим се врши ванлинијски превоз лица из
става 1. овог члана, у горњем десном углу предњег
вјетробранског стакла, превозник је дужан да истакне таблу са
натписом: „Ванлинијски превоз”.
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6. Јавни превоз ствари
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(3) За прекршаје, из става 1. овог члана, казниће се и
предузетник, новчаном казном у износу од 50,00 – 500,00 КМ.
Члан 28.

(1) Под јавним превозом ствари подразумијева се превоз
код кога су елементи и услови превоза (релација, цијена
превоза, врста товара, тежина и други услови) утврђени
уговором између превозника и наручиоца превоза.
(2) Као доказ о утовару из става 1. овог члана сматра се
товарни лист који се обавезно налази у возилу којим се врши
превоз ствари.

IV – ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ У ВАНЛИНИЈСКОМ
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ЗАПРЕЖНИМ ВОЗИЛИМА,
ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА, МОТОЦИКЛИМА СА
ПРИКОЛИЦОМ И ТРИЦИКЛИМА НА МОТОРНИ И ДРУГИ
ПОГОН

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају
на подручју општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 13/09 и 6/14).
Члан 35.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Члан 29.
На подручју општине Дервента може се вршити јавни
превоз ствари у ванлинијском друмском саобраћају: теретним
моторним возилом, пољопривредном машином – трактором са
приколицом.

Број: 01-022-14/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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Члан 30.
На подручју општине Дервента није дозвољено вршити
јавни превоз лица и ствари мотоциклом са приколицом и
трициклом на моторни или други погон.

Члан 31.
На подручју општине Дервента није дозвољено
вршити јавни превоз лица и ствари запрежним возилима и
вршити превоз ствари товарном стоком.
V – НАДЗОР

На основу члана 3. став 1. тачка 2. и члана 51. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике
Српске“, број 47/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 24. сједници одржаној 12. фебруара
2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О НАЧИНУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И УСЛОВИМА
ЗА ВРШЕЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Члан 32.
(1) Надзор над спровођењем ове одлуке врши
саобраћајни инспектор.
(2) Надзор над спровођењем ове одлуке може вршити и
комунална полиција у складу са Законом о комуналној
полицији.

VI – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
(1) Новчаном казном од 500,00 – 1.500,00 КМ казниће се
за прекршај привредно друштво регистровано за обављање
јавног превоза:
- ако врши јавни превоз аутобусима супротно
одредбама члана 3. Ове одлуке,
- ако у унутрашњости возила не истакне важније
одредбе о реду у возилу и не предузме радње у складу са
чланом 7. ове одлуке,
- ако рекламе и друге натписе истиче супротно
одредбама члана 8. став 2. ове одлуке,
- ако врши превоз супротно регистрованом реду
вожње, члан 13. став 1. ове одлуке,
- ако напушта возило док се у њему налазе путници и
док не прекине рад мотора и заустави возило, члан 20. став 1.
ове одлуке,
- ако не обезбиједи превоз путника након прекида
превоза или квара на возилу, члан 24. ове одлуке,
- ако на подручју општине Дервента врши јавни
превоз лица и ствари мотоциклом са приколицом и трициклом
на моторни и други погон, члан 30. ове одлуке,
- ако на подручју општине Дервента врши јавни
превоз лица и ствари запрежним возилима и превоз ствари
товарном стоком, члан 31. ове одлуке.
(2) За прекршаје, из става 1. овог члана, казниће се и
одговорно лице у привредном друштву, новчаном казном у
износу од 50,00 – 100,00 КМ.

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се организација такси превоза,
број и размјештај такси стајалишта, начин коришћења и
управљања такси стајалиштима, начин и поступак издавања
лиценце превозника и легитимације за возача моторног
возила, поступак издавања и изглед допунских ознака, начин
утврђивања и наплате цијене такси превоза, права и дужности
такси превозника и лица која се превозе и друга питања од
значаја за обављање такси превоза на подручју општине
Дервента.
Члан 2.
(1) Такси превоз на подручју општине Дервента могу
вршити привредна друштва регистрована за обављање такси
превоза код надлежног регистарског суда и предузетници који
имају одобрење за вршење такси превоза издато од стране
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине
Дервента (у даљем тексту: такси превозници).
(2) Такси превозник је физичко лице које управља
такси возилом и обавља такси превоз, као предузетник или као
запослено лице у привредном друштву регистрованом за
обављање дјелатности такси превоза, у смислу Закона о
превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске", број 47/17), (у даљем тексту:
Закон) и одредаба ове одлуке.
(3) За обављање такси превоза, поред услова
прописаних Законом, такси предузетник мора да испуњава
сљедеће услове:
-да посједује возачку дозволу „Б“ категорије, најмање три
године прије почетка обављања дјелатности,
-да је стручно оспособљен возач, у складу са чланом 8.
став 2. и 3. Закона,
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-да посједује љекарско увјерење о способности за
возача за управљање возилом којим се обавља такси превоз,
које није старије од годину дана,
- да такси превоз обавља само једним возилом,
-да је власник такси возила којим се обавља такси
превоз путника (у даљем тексту: такси возило), односно, да
посједује ваљан правни акт којим се утврђује право
коришћења такси возила (уговор о лизингу),
- да лично управља возилом,
- да му је такси превоз једино и основно занимање,
-да му није изречена мјера забране управљања
моторним возилом „Б“ категорије, што се доказује увјерењем
које није старије од шест мјесеци,
-да му правоснажном судском одлуком није забрањено
обављање
одређене
дјелатности,
односно,
да
му
правоснажним рјешењем о прекршају није изречена заштитна
мјера забране обављања дјелатности, док трају правне
посљедице осуде, односно изречене мјере, што се такође
доказује увјерењем које није старије од шест мјесеци,
-да је измирио пореске обавезе по основу јавних
прихода, што се доказује увјерењем надлежног органа, а које
није старије од шест мјесеци и
-да возило којим обавља такси превоз испуњава
прописане техничко – експлоатационе услове.
Члан 3.
Такси превоз је јавни ванлинијски превоз лица за који
се цијена превоза утврђује таксиметром по одобреном
цјеновнику услуга или на основу погодбе.
Члан 4.
(1) Такси превозници могу регистровати дјелатност,
односно добити одобрење за обављање такси превоза ако
испуњавају прописане услове, да је од стране надлежног
одјељења утврђено да постоји слободно такси мјесто у односу
на максималан број такси возила на подручју општине
Дервента.
(2) Максималан број такси возила на подручју општине
Дервента утврђује рјешењем Начелник општине.
Члан 5.
(1) Такси превозници могу у складу са законом
основати своја удружења а у циљу ефикаснијег организовања
превоза, односно пружања квалитетнијих услуга корисницима
такси превоза.
(2) Такси превозници могу у складу са законом
организовати и посебну радио службу.
Члан 6.
(1) Такси превозник може вршити такси превоз на
територији и са територије општине Дервента.
(2) Одредбе става 1. овог члана не односе се на
појединачне вожње између двије јединице локалне
самоуправе са повратном празном вожњом, код које је
унапријед издата и овјерена карта.
II – ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 7.
(1) Такси возило је искључиво намијењено за јавни
превоз лица и личног пртљага путника до одређеног мјеста, а
које испуњава услове прописане законом и овом одлуком.
(2) Возило којим се обавља такси превоз (у даљем
тексту: такси возило), осим услова прописаних законом, мора
да испуњава и сљедеће услове:
-да је облик каросерије ,,лимузина“ или ,,караван,, са
1+4 регистрованих сједишта за вршење такси превоза и са
четворо бочних врата,
- да је старости до 15 година,
-да је погонски мотор радне запремине најмање 40
KW, осим уколико се ради о возилу на електропогон,
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-да је таксиметар у исправном стању, пломбиран и
баждарен према прописаним метролошким условима и
постављен у возилу тако да износ на таксиметру буде
видљив и читљив путнику,
-да су уређаји за загријавање, провјетравање и
освјетљење унутрашњости возила у исправном стању,
-да су исправна и чиста сједишта са наслоном за
главу пресвучена навлакама,
-да су предња сједишта са наслоном за главу,
уређајима за помјерање сједишта и подешавањем нагиба
наслона за леђа,
-да је простор за пртљаг одвојен од простора за
смјештај лица тако да се одлагање и преузимање пртљага
обавља без улажења у возило,
-да има уграђене сигурносне појасеве за везивање
лица која се превозе,
- да има исправан аудио уређај,
- да има неоштећене спољне површине возила,
-исправан противпожарни апарат контролисан од
надлежног органа,
-алат за монтажу и демонтажу пнеуматика, резервни
точак и гарнитуру резервних сијалица,
-опрему за дизање возила и компримирање ваздуха у
пнеуматике и да посједује прибор за интервентно чишћење
возила и најмање пет тамних хигијенских врећица од
материјала који не пропушта течност,
-да је цјеновник услуга постављен у возилу тако да
буде видљив и читљив путнику,
- да има блок рачуна и печат и
- да на највишој тачки возила има такси таблу, висине
од 14 cm до 20 cm, дужине од 40 cm до 60 cm, која је са
обје стране истог изгледа, постављена паралелно са
вјетробранским
стаклом,
синхронизована
је
са
таксиметром тако да губи освјетљење кад је таксиметар у
функцији, исписаним називом “ТАХI”.
Члан 8.
(1) Такси возило мора бити обиљежено допунском
ознаком у виду наљепнице елипсастог облика.
(2) Допунска ознака садржи: назив и грб општине,
евиденцијски број такси превозника и годину за коју је издата.
(3) На такси возило постављају се двије допунске ознаке
и то у десном доњем дијелу предњег вјетробранског стакла и
лијевом доњем дијелу задњег вјетробранског стакла.
(4) Величину и боју наљепнице одређује надлежни
општински орган.
(5) Трошкове за набавку допунских ознака сноси такси
превозник.
(6) Набавку и дистрибуцију допунских ознака врши
Одјељење
за стамбено-комуналне
послове
општине
Дервента.
(7) Допунске ознаке издаће се само оним превозницима
који испуњавају услове за обављање дјелатности.
III – ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 9.
(1) Такси стајалишта су уређена и прописно обиљежена
мјеста за стајање такси возила ради пружања такси услуга.
(2) Такси стајалишта морају бити означена прописаним
вертикалним и хоризонталним ознакама.
(3) На такси стајалишту мора бити истакнут назив и број
стајалишта, извод из важећег цјеновника услуга и радно
вријеме стајалишта, те број телефона уколико је стајалиште
опремљено телефоном. Ознаке на свим стајалиштима морају
бити једнообразне.
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Члан 10.

(1) Трошкове обиљежавања и уређења такси
стајалишта сноси Одјељење за стамбено - комуналне
послове.
(2) Такси превозници могу самостално уредити такси
стајалиште о свом трошку, с тим што претходну и коначну
сагласност на исте даје Одјељење за стамбено – комуналне
послове.
(3) Такси превозник може користити такси стајалиште на
коме има упражњено стајалишно мјесто.
(4) На такси стајалиштима возила се паркирају по реду
одласка.
(5) Одласком једног возила, друго такси возило се
помјера на упражњено мјесто, истим редослиједом како су и
приспјели.
(6) За вријеме стајања на такси стајалишту возач је
дужан да буде код возила.
(7) Изузетно, уколико путник има посебне захтјеве у
погледу уредности, комфора и слично, може затражити услугу
и од такси превозника чије возило није на првом мјесту такси
стајалишта.
(8) Путници се могу примати и ван такси стајалишта ако
се том радњом не угрожава безбиједно одвијање саобраћаја.
Члан 11.
Такси превозник не може започињати превоз у зонама
аутобуских стајалишта на удаљености од 25 метара прије и
послије видно обиљеженог стајалишта.
IV - ЛИЦЕНЦА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА
ВОЗАЧА
Члан 12.
(1) Такси превозници дужни су да посједују лиценцу
превозника и легитимацију за возача моторног возила, коју
издаје Одјељење за стамбено-комуналне послове.
(2) Уз захтјев за издавање лиценце превозника и
легитимације за возача моторног возила, такси превозник је
дужан да приложи одобрење за вршење такси превоза и
доказе о испуњавању општих услова прописаних Законом и
услова прописаних овом одлуком.
(3) Обавезно је да се у возилу којим се врши такси
превоз, налази лиценца превозника и легитимација за возача
моторног возила.
(4) Легитимација за возача издаје се на период од пет
година и садржи сљедеће податке:
- назив надлежног одјељења који издаје легитимацију,
- број и датум издавања,
- фотографију димезије 3x3,5 сm,
- име и презиме возача,
- пребивалиште возача,
- назив ,,ТАХI" код предузетника или назив правног лица
код којег је запослен,
- рок важења легитимације,
- мјесто печата и
- потпис овлашћеног лица
(5) Лиценца за превозника се издаје на период од пет
година и садржи сљедеће податке:
- власништво возила,
- регистарски број возила,
- врста возила,
- марка возила,
- тип возила,
- број шасије,
- снага мотора,
- година производње и
- број сједишта.
Члан 13.
(1) Такси превозник је дужан да:
- сваку промјену података које садржи легитимација за
возача и лиценца за превозника којим се врши такси превоз
пријави надлежном одјељењу општине Дервента у року од
осам дана од дана настале промјене,

17

- сваку промјену података која се односи на такси
возило пријави надлежном одјељењу општине Дервента у
року осам дана, од дана настале промјене и
- у случају трајног престанка обављања дјелатности
такси превоза, надлежном одјељењу врати легитимацију за
возача и лиценцу за превозника.
V – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА
И ЛИЦА КОЈА СЕ ПРЕВОЗЕ
Члан 14.
(1) Такси превозник се за вријеме рада мора пристојно
односити према путницима и бити уредно одјевен и чист.
(2) Возило којим се обавља такси превоз прије почетка
сваког превоза мора бити прегледано и очишћено.
Члан 15.
(1) Такси превозник дужан је за вријеме рада, уколико је
слободан и уколико је први на реду на такси стајалишту, у
своје возило примити свако лице које му се обрати захтјевом
за вожњу, осим:
лица која болују од болести која угрожава здравље и
сигурност других лица,
лица која су под дејством алкохола или других
опојних средстава,
дјеце млађе од 7 година без пратње родитеља.
(2) Такси превозник није дужан да у своје возило прими
и изврши превоз:
животиња,
лешева,
експлозивних и лако запаљивих предмета и
материја,
предмета који могу повриједити или причинити штету
другим лицима или стварима примљеним на превоз,
ако су наручилац или његов пртљаг толико прљави
да би могли упрљати унутршњост возила или друго
лице и ствари у њему и
ако услови на путу не омогућавају нормалну и
безбједну вожњу.
Члан 16.
(1) Такси превозник је дужан да у своје возило прими
уобичајени пртљаг путника (путна торба, кофер) по цјеновнику
услуга, а остали пртљаг по слободној погодби уговореној прије
почетка вожње.
(2) Такси превозник не мора примити на превоз пртљаг
или предмете који су већи од пртљажника, без обзира на
њихову тежину.
(3) Заборављене предмете или пртљаг такси превозник
је дужан одмах, а најкасније у року од 24 часа, предати у
Полицијску станицу Дервента.
(4) Са заборављеним стварима поступаће се по
прописима о нађеним стварима.
Члан 17.
Одредиште одређује наручилац превоза, а такси
превозник дужан је обавити превоз најкраћим путем, односно
путем који одреди наручилац, ако услови на путу омогућавају
безбједну вожњу.
Члан 18.
(1) На захтјев лица која се превозе такси превозник
дужан је искључити радио апарат.
(2) За вријеме вожње лица која се превозе не смију
превозника ометати у вожњи нити правити штету на возилу.
(3) Такси превозник је обавезан истаћи у возилу на
видном мјесту натпис о забрани пушења.
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Члан 19.

Члан 26.

(1) Ако је превоз наручен телефонским позивом или
преко радио такси центра, наручилац се прима на мјесту које
он одреди.
(2) Такси превозник је дужан да чека најављеног путника
најмање 5 минута уколико није другачије договорено.

На поступања супротна одредбама ове одлуке, која
нису санкционисана чланом 25. примјењиваће се казнене
одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају.

IX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Такси превозник је обавезан да непосредно прије
започињања вожње са путником укључи таксиметар и да га
искључи одмах након завршене вожње.
Члан 21.
(1) Уколико из оправданих разлога није у могућности
да заврши започету вожњу такси превозник је дужан, да на
захтјев путника, у најкраћем времену обезбиједи путнику друго
такси возило.
(2) Такси превозник не може примити на превоз друга
лица без сагласности лица која су претходно започела превоз.
VI – НАЧИН УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 22.
(1) Цијена такси превоза утврђује се таксиметром по
цјеновнику услуга који мора бити истакнут на видном мјесту у
возилу и овјерен од Одјељења за стамбено-комуналне
послове.
(2) Таксиметар мора бити постављен на видном мјесту у
возилу, исправан, пломбиран и баждарен према прописаним
метролошким условима за таксиметре.
Члан 23.
На релацијама превоза дужине преко 50 километара
такси превозник и лице које се превози морају, прије
започињања превоза, уговорити цијену превоза без
укључивања таксиметра у висини не већој од висине утврђене
примјеном цјеновника.

Члан 27.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о такси превозу лица на подручју општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 13/09 и 6/14).
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-15/19
12. фебруара 2019.
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, 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), члана 2, 3, 4. и 12. Закона о финансирању политичких
странака из буџета Републике, града и општине („Службени
гласник Републике Српске“, број 65/08) и члана 37. став 2.
тачка 2. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента,
на 24. сједници одржаној 12. фебруара 2019. године, донијела
је
О Д Л У К У
O ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ

VII – НАДЗОР
Члан 24.

Члан 1.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши належна
инспекција, комунална полиција и службеници Министарства
унутрашњих послова.

Овом одлуком уређују се услови, висина, начин
обезбјеђивања и расподјела финансијских средстава из
Буџета општине Дервента за финансирање редовног рада и
покриће дијела трошкова изборне кампање политичких
странака, коалиција, независних одборника и рада
одборничких клубова и група.

VIII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
(1) Новчаном казном од 50,00 КМ до 300,00 КМ казниће
се за прекршај такси превозник:
- ако паркира такси возило супротно члану 10. став 3, 4.
и 5. ове одлуке,
- ако не пријави надлежном одјељењу промјену података
(члан 13. став 1. и 2.
ове одлуке),
- ако неоправдано не прими лице са захтјевом за превоз
(члан 15. став 1. ове
одлуке),
- ако не прими уобичајени пртљаг путника (члан 16. став
1. ове одлуке),
- ако не укључи таксиметар непосредно пред почетак
вожње (члан 20.),
- ако у случају немогућности да заврши започети такси
превоз поступи
супротно члану 21. став 1,
- ако накнаду за обављени превоз наплати супротно
члану 22. став 1.
(2) За наведене прекршаје казниће се правно лице
новчаном казном од 500,00 КМ до 1.000,00 КМ.

Члан 2.
(1) Право на финансијска средства у складу са овом
одлуком остварују:
- политичке странке и коалиције које имају одборнике у
Скупштини општине за финансирање дијела трошкова
редовног рада политичке странке,
- покриће дијела трошкова изборне кампање политичких
странака, коалиција, независних листа и независних кандидата
којима су потврђене изборне листе за избор одборника,
- покриће дијела трошкова рада одборничких клубова
и група.
(2) Финансијска средства за финансирање трошкова
из претходног става планирају се у укупном износу од
70.000,00 КМ и обезбјеђују се из Буџета општине Дервента.
Члан 3.
Расподјела средстава за финансирање дијела
трошкова редовног рада политичких странака у износу од
65.000,00 КМ се врши на сљедећи начин:
-20% средстава се распоређује у једнаким износима
политичким странкама и коалицијама које имају одборнике у
Скупштини и независним одборницима који су изабрани као
независни кандидати,
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-80% средстава се распоређује сразмјерно броју освојених
мандата које политичка странка, коалиција има у скупштини
65.000,00 X 20 % = 13.000,00 КМ → 13.000,00 : 9 =
1.444,45 - за једну странку
65.000,00 X 80 % = 52.000,00 KM → 52.000,00 KM : 29
= 1.793,10 KM - за једног одборника

Редб
р.
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Политичка странка
2
САВЕЗ
НЕЗАВИСНИХ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТАМИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА
ПАРТИЈА
ДЕМОКРАТСКОГ
ПРОГРЕСА
ДЕМОКРАТСКИ
НАРОДНИ
САВЕЗ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
НАРОДНИ
ДЕМОКРАТСКИ
ПОКРЕТ
УЈЕДИЊЕНА СРПСКА
ХРВАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
БиХ
ХРВАТСКА
ДЕМОКРАТСКА
ЗАЈЕДНИЦА БиХ
УКУПНО

Број
одб.
3
9

Износ
странку
4
1.444,45

за

Износ за одборника X број
одборника
5
1.793,10 X 9 =16.137,90

6

1.444,45

1.793,10 X 6 =10.758,60

12.203,05

3

1.444,45

1.793,10 X 3 = 5.379,30

6.823,75

2

1.444,45

1.793,10 X 2 = 3.586,20

5.030,65

2
2

1.444,45
1.444,45

1.793,10 X 2 = 3.586,20
1.793,10 X 2 = 3.586,20

5.030,65
5.030,65

2
2

1.444,45
1.444,45

1.793,10 X 2 = 3.586,20
1.793,10 X 2 = 3.586,20

5.030,65
5.030,65

1

1.444,45

1.793,10 X 1 = 1.793,10

29

13.000,00

52.000,00

УКУПНО
( КМ )
6 = (4+5)
17.582,35

3.237,55
65.000,00

Члан 4.

Члан 8.

Уколико одборник у току трајања мандата напусти
политичку странку, финансијска средства задржава политичка
странка којој је одборник до тада припадао.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“, а
примјењиваће се за 2019. годину.

Члан 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Средства за рад одборничких клубова и група у износу
од 5.000,00 КМ додјељују се ради покрића:
-паушалних трошкова за рад у изборним јединицама
одборника,
-путних трошкова у иностранство ако организатор није
Скупштина општине,
-трошкова набавке материјала – горива, штампе,
службених гласника и публикација и
-остале трошкове везане за рад одборника у
клубовима и групама. Средства за рад одборничких клубова и
група додјељиваће се политичким странкама за покриће
трошкова из овог члана Одлуке, као и другим организацијама
и корисницима по одлуци клуба, односно групе.
Члан 6.
(1) Средства из претходног члана расподјељиваће се
на сљедећи начин: Укупан износ од 5.000,00 КМ дијели се
равномјерно на укупан број одборника и то: 5.000,00 КМ : 29 =
172,41 КМ за једног одборника.
(2) Средства ће се дозначавати политичкој странци,
сразмјерно броју одборника из политичке странке који су
заступљени у клубу одборника или одборничкој групи.
(3) Средства која наведеном расподјелом припадају
одборницима који нису приступили клубу или групи биће
нераспоређена све док не приступе клубу или групи.
(4) Уколико одборници до краја године не приступе ни
клубу ни групи, средства ће остати нераспоређена у Буџету
општине Дервента за 2019. годину.
Члан 7.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за финансије
општине Дервента.

Број: 01-022-16/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и
44/16), члана 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
) и члана 37. став 2. тачка 34. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 24. сједници одржаној 12. фебруара
2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“
ДЕРВЕНТА

Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање акта о оснивању
Јавне установе „Спортско културни центар“ Дервента са
Законом о систему јавних служби и Законом о класификацији
дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 66/13) и промјена назива Јавне установе
„Спортско-културни центар“
Дервента у Јавна установа
„Спортски центар“ Дервента.
Члан 2.
(1) Назив установе из члана 1. ове одлуке је: Јавна
установа „Спортски центар“ Дервента (у даљем тексту:
Центар).
(2) Скраћени назив установе је: ЈУ „Спортски центар“
Дервента.

18.02.2019.
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4) давати сагласност на Статут и акт о организацији и
систематизацији радних мјеста и
5) тражити квалитетно и стручно обављање послова
у складу са законом.

Оснивач Центра је Општина Дервента (у даљем тексту:
Оснивач).
Члан 4.
Центар је јавна установа и има својство правног лица,
које стиче уписом у судски регистар код надлежног суда.

Члан 5.
(1) У правном промету са трећим лицима Центар
иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара без
ограничења, свим својим средствима.
(2) Оснивач не одговара за обавезе Центра, осим до
износа не унесеног улога у имовину установе.

Члан 10.
(1) Центар је обавезан да послове из своје
надлежности врши квалитетно у складу са законом и на начин
који ће задовољити потребе и интересе корисника из области
за које је основан.
(2) Центар може вршити промјену своје дјелатности
само уз сагласност Оснивача.
(3) Центар ће једном годишње подносити извјештај о
свом раду Оснивачу.
(4) Оснивач према Центру има обавезе утврђене овом
одлуком, законским и подзаконским прописима, којима је
регулисана ова област.
Члан 11.
Органи руковођења и управљања Центром су директор
и управни одбор.

Члан 6.

Члан 12.

(1) Дјелатности Центра су:
1) 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића,
2) 68.20
Изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг),
3) 73.12 Услуге оглашавања (представљања) преко
медија,
4) 77.29 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг)
осталих предмета за личну употребу и домаћинство,
5) 79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће
дјелатности,
6) 82.30 Организација састанака и пословних сајмова,
7) 93.11 Рад спортских објеката,
8) 93.19 Остале спортске дјелатности,
9) 93.21 Дјелатности забавних и тематских паркова и
10) 93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности.
(2) Центар ће обављати и послове спољнотрговинског
пословања у оквиру регистроване дјелатности.
(3) Центар може, без уписа у регистар, да обавља и
друге дјелатности које служе дјелатностима уписаним у
регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у
мањем обиму или привремено.

(1) Директор руководи Центром, представља и заступа
Центар у унутрашњем и спољнотрговинском пословању и
одговоран је за законитост рада Центра.
(2) Директора Центра именује и разрјешава Скупштина
општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције, на
период од четири године.

Члан 7.
(1) Центар обавља дјелатност средствима рада, у
објектима и на непокретностима на које му оснивач пренесе
право коришћења, као и средствима стеченим из других
извора.
(2) Оснивач је уплатио средства у износу од 2.000,00
КМ као оснивачки улог.
Члан 8.
(1) Средства потребна за финансирање рада Центра
обезбјеђују се посредством:
1) прихода остварених обављањем регистроване
дјелатности,
2) буџета општине,
3) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних
правних и физичких лица и
4) других извора у складу са законом.
(2) Све финансијске трансакције Центар ће обављати
преко јединственог рачуна трезора општине и преко рачуна
посебних намјена општине Дервента, у складу са трезорским
начином пословања.

Члан 13.
(1) Управни одбор именује и разрјешава Скупштина
општине, на приједлог Начелника општине, након спроведеног
поступка јавне конкуренције, на период од четири године.
(2) Управни одбор има три члана.
(3) Члан управног одбора не може бити лице запослено
у Центру.
Члан 14.
Општи и посебни услови за избор и именовање
директора и управног одбора Центра и њихова права и
обавезе утврђују се Статутом Центра, у складу са законом.
Члан 15.
Надзор над законитошћу рада Центра врши надлежно
министарство.
Члан 16.
Центар је дужан извршити усклађивање Статута и
општих аката са овом одлуком у року од 60 дана, од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 17.
Постојећи органи Центра настављају да раде до истека
мандата.
Члан 18.
Након ступања на снагу ова одлука замјењује Одлуку о
усклађивању акта о оснивању Јавне установе „Спортско
културни центар“ Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 8/16).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Члан 9.
У циљу обављања дјелатности због којих је Центар
основан, Оснивач ће:
1) вршити благовремено именовање и разрјешење
органа установе,
2) давати сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план установе,
3) разматрати и усвајати годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-17/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

18.02.2019.
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На основу члана 348. став 1. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 5. Правилникa о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 39. став 2. тачка
13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 9. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Дервента“, број 4/18) и члана 37. став 2. тачка 13.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 24.
сједници одржаној 12. фебруара 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У ОБУХВАТУ РП
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ( ЛИЦИТАЦИЈЕ)

На непокретностима које су предмет лицитације нису
укњижени терети.
Члан 6.
Уколико непокретности које су предмет лицитације не
буду продате на најмање двије лицитације, продаја се може
извршити непосредном погодбом, с тим што цијена
непокретности која се продаје не може бити нижа од тржишне
цијене те непокретности.
Члан 7.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након
прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике
Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор, који ће у
име општине потписати Начелник општине.
Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове који су
везани за пренос лицитиране непокретности.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Члан 1.
Општина Дервента продаје непокретности – градско
грађевинско земљиште у својини општине Дервента са 1/1
дијела, које се налази у обухвату Регулационог плана
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, уписано у Земљишнокњижни уложак
број 266 КО Дервента 1 и то:
1.1. к.ч. број 115/52 „ЈАСЕНЦИ“ њива 4. класе
површине 17.849 m2, по тржишној цијени од 8,20 КМ/ m2,
односно по почетној продајној цијени у износу од 146.361,80
КМ,
1.2.
к.ч. број 115/50 „ЈАСЕНЦИ“ њива 3. класе
површине 13.110 m2 и њива 4. класе површине 3.049 m2,
укупне површине 16.159 m2, по тржишној цијени од 8,20 КМ/
m2, односно по почетној продајној цијени у укупном износу од
132.503,80 КМ,
1.3. к.ч. број 115/53 „ЈАСЕНЦИ“ њива 4. класе
површине 20.138 m2, по тржишној цијени од 8,20 КМ/ m2,
односно по почетној продајној цијени у износу од 165.131,60
КМ,
1.4. к.ч. број 115/54 „ЈАСЕНЦИ“ њива 4. класе
површине 21.034 m2, по тржишној цијени од 8,20 КМ/ m2,
односно по почетној продајној цијени у износу од 172.478,80
КМ и
1.5. к.ч. број 115/55 „ЈАСЕНЦИ“ њива 3. класе
површине 4.503 m2 и њива 4. класе површине 15.542 m2,
укупне површине 20.045 m2, по тржишној цијени од 8,20 КМ/
m2, односно по почетној продајној цијени у укупном износу од
164.369,00 КМ.
Члан 2.
На грађевинским парцелама које су предмет продаје
према наведеном регулационом плану предвиђена је
изградња пословних објеката.
Члан 3.
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке
извршиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација).
Оглас о лицитацији ће се објавити у „Дервентском
листу“, на огласној табли и званичној интернет страници
општине Дервента и то најкасније 15 дана прије дана
одређеног за дан лицитације.
Члан 4.
Лицитацију ће спровести Комисија за спровођење јавног
надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе.

Број: 01-022-18/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 348. став 1. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 5. Правилникa о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 39. став 2. тачка
13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 9. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Дервента“, број 4/18) и члана 37. став 2. тачка 13.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 24.
сједници одржаној 12. фебруара 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У ОБУХВАТУ РП „ЦЕНТАР
ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“ И РП „ДЕРВЕНТАСЈЕВЕР-ЛУГ“ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (
ЛИЦИТАЦИЈЕ)
Члан 1.
Општина Дервента продаје непокретности – градско
грађевинско земљиште у својини општине Дервента са 1/1
дијела, које се налази у обухвату Регулационог плана
„ЦЕНТАР
ИСТОК-ЦЕНТАР-ЗАПАД-БЛОК
ЗАПАД“,
у
Омладинској улици, уписано у Лист непокретности број 1, КО
Дервента 2 и то:
1.1. к.ч. број 915/1 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине
490 m2 по тржишној цијени од 7,80 KM/m2, односно по почетној
продајној цијени у износу од 3.822,00 КМ,
1.2. к.ч. број 915/2 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине
491 m2, по тржишној цијени од 7,80 КМ/m2, односно по почетној
продајној цијени у износу од 3.829,80 КМ,
1.3. к.ч. број 915/3 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине
490 m2 по тржишној цијени од 7,80 КМ/m2, односно по почетној
продајној цијени у износу од 3.822,00 КМ и
1.4. к.ч. број 915/4 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине
489 m2 по тржишној цијени од 7,80 КМ/m2, односно по почетној
продајној цијени у износу од 3.814,20 КМ.
На грађевинским парцелама које су предмет продаје
према наведеном регулационом плану предвиђена је
изградња привремених објеката, без времена ограничења, тип
„СОЈЕНИЦА“.

18.02.2019.
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Члан 2.

Општина Дервента продаје непокретности – градско
грађевинско земљиште у својини општине Дервента са 1/1
дијела, које се налази у обухвату Регулационог плана
„ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“, у Улици Филипа Вишњића, уписано
у Земљишнокњижни уложак број 112, КО Дервента 2 и то:
2.1. к.ч. број 1311/62 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ ливада 3. класе
површине 569 m2 по тржишној цијени од 3,80 KM/m2, односно
по почетној продајној цијени у износу од 2.162,20 КМ,
2.2. к.ч. број 1311/93 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ пашњак 3. класе
површине 570 m2 по тржишној цијени од 3,80 KM/m2, односно
по почетној продајној цијени у износу од 2.166,00 КМ,
2.3. к.ч. број 1311/94 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ пашњак 3. класе
површине 569 m2 по тржишној цијени од 3,80 KM/m2, односно
по почетној продајној цијени у износу од 2.162,20 КМ,
2.4. к.ч. број 1311/95 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ пашњак 3. класе
површине 570 m2 по тржишној цијени од 3,80 КМ/m2, односно
по почетној продајној цијени у износу од 2.166,00 КМ и
2.5. к.ч. број 1311/96 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ пашњак 3. класе
површине 559 m2 по тржишној цијени од 3,80 KM m2, односно
по почетној продајној цијени у износу од 2.124,20 КМ.
На грађевинским парцелама које су предмет продаје
према наведеном регулационом плану предвиђена је
изградња индивидуалних стамбених објеката (слободно
стојећи објекти).
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106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 37. став 2. тачка 8. и члана 89. став 2. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 24. сједници
одржаној 12. фебруара 2019. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАДБЛОК БР.4“

Члан 1.
Скупштина општине Дервента утврђује Нацрт измјена
дијела Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАДБЛОК бр. 4“ (у даљем тексту: Нацрт плана).
Члан 2.
Нацрт плана излаже се на јавни увид који ће трајати 30
дана.
Носилац припреме задужен је за спровођење јавног
увида Нацрта плана.

Члан 3.
Продаја непокретности из члана 1. ове oдлуке
извршиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација).
Оглас о лицитацији ће се објавити у „Дервентском
листу“, на огласној табли и званичној интернет страници
општине Дервента и то најкасније 15 дана прије дана
одређеног за дан лицитације.
Члан 4.
Лицитацију ће спровести Комисија за спровођење јавног
надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе.
Члан 5.
На непокретностима које су предмет лицитације нису
укњижени терети.
Члан 6.
Уколико непокретности које су предмет лицитације не
буду продате на најмање двије лицитације, продаја се може
извршити непосредном погодбом, с тим што цијена
непокретности која се продаје не може бити нижа од тржишне
цијене те непокретности.

Члан 3.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама
Општине Дервента и у просторијама УРБИС ЦЕНТАР д.о.о.
Бања Лука, Војводе Степе Степановића 101 А, сваког радног
дана у периоду од 8,00 до 15,00 часова.
Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта плана на
јавни увид, јавност и власници непокретности на подручју за
које се доноси Нацрт плана, обавјештавају се огласом који се
објављује у најмање два средства јавног информисања
најмање два пута и то: „Дервентски лист“, „К3“ Прњавор и
„Глас Српске“, с тим да се прва обавијест објављује осам дана
прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка
излагања Нацрта плана.
Оглас садржи мјесто, датум, почетак и трајање јавног
увида у Нацрт плана, мјесто и датум јавних излагања, мјесто и
вријеме пружања појашњења датих у Нацрту плана
заинтересованим лицима од представника носиоца израде и
носиоца припреме плана, те рок до када се могу доставити
приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт плана.
Носилац припреме је дужан да оглас из става 1. овог
члана донесе у року од 30 дана од дана ступања на снагу
овог закључка.
Излагања Нацрта плана на јавни увид ће почети у року
од 60 дана од дана ступања на снагу овог закључка.

Члан 7.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након
прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике
Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор, који ће у
име општине потписати Начелник општине.
Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове који су
везани за пренос лицитиране непокретности.

Члан 5.
За вријеме трајања јавног увида примједбе, приједлози
и мишљења на Нацрт плана, уписују се у свеску са
нумерисаним странама, а које се налазе у просторијама у
којим је изложен Нацрт плана или се у писаној форми
достављају носиоцу припреме плана.

Члан 8.

Члан 6.

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

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-19/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број: 01-022-10/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

10

11

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,

На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени
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гласник општине Дервента“, број 9/17), а након разматрања
Извјештаја
о
реализацији
Програма
подстицаја
пољопривредне производње у 2018. години на подручју
општине Дервента, Скупштина општине Дервента, на 24.
сједници одржаној 12. фебруара 2019. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
реализацији
Програма
подстицаја
пољопривредне
производње у 2018. години на подручју општине Дервента.

23

14
На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 9/17), а након разматрања
Информације о стању насиља у породици на подручју општине
Дервента са аспекта појаве и са аспекта одговора на насиље
од стране субјеката заштите у општини Дервента са
приједлогом мјера за спречавање и сузбијање насиља у
породици, Скупштина општине Дервента, на 24. сједници
одржаној 12. фебруара 2019. године, донијела је

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-20/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
стању насиља у породици на подручју општине Дервента са
аспекта појаве и са аспекта одговора на насиље од стране
субјеката заштите у општини Дервента са приједлогом мјера
за спречавање и сузбијање насиља у породици.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

12
На основу члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), а
након разматрања Извјештаја о раду Одбора за жалбе
општине Дервента за 2018. годину, Скупштина општине
Дервента, на 24. сједници одржаној 12. фебруара 2019.
године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-23/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
раду Одбора за жалбе општине Дервента за 2018. годину.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

15
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и члана 89. став 3. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17)
Начелник општине Дервента, донио је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-21/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

П

Р

А

В

И

Л

Н

И

К

О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА ДРУГО
ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
Члан 1.

13
На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 9/17), а након разматрања
Информације о стању јавног реда и мира, безбједности
грађана и имовине и области безбједности саобраћаја на
подручју општине Дервента за период јануар-децембар 2018.
године, Скупштина општине Дервента, на 24. сједници
одржаној 12. фебруара 2019. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

Члан 2.
Право на субвенционисање превоза имају ученици
средњих школа који свакодневно путују од мјеста становања
до школе, уколико удаљеност од мјеста становања ученика до
школе износи више од три (3) километра.

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине и
области безбједности саобраћаја на подручју општине
Дервента за период јануар-децембар 2018. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-22/19
12. фебруара 2019. године
Дервента

Овим Правилником утврђују се критеријуми за
субвенционисање превоза одређених категорија ученика
средњих школа, који имају пребивалиште на подручју општине
Дервента, за друго полугодиште школске 2018/2019.године.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Члан 3.
Општина Дервента субвенционише превоз ученицима
следећих категорија:
- дјеци ратних војних инвалида од I до IV категорије,
као и дјеци умрлих ратних војних инвалида, из наведених
категорија инвалидности,
- дјеци из породице корисника права из социјалне
заштите - новчана помоћ, помоћ и њега другог лица,
- дјеци са сметњама у развоју,
- дјеци под старатељством,
- дјеци корисника права из дјечије заштите,
- дјеци из вишечланих породица.

18.02.2019.
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Члан 4.

Члан 1.

Право на субвенцију превоза имају ученици средњих
школа који испуњавају следеће услове:
- да је пребивалиште ученика на подручју општине
Дервента,
- да је ученик редовно уписан у одређени разред
средње школе на подручју општине Дервента,
- да ученик редовно путује из мјеста становања до
школе и враћа се кући, користећи при томе средства јавног
превоза и
- да ученик не остварује право на бесплатни превоз по
некој другој основи.

У благајни трезора општине Дервента може се држати
готов новац до износа од 8.000,00 КМ (благајнички максимум).
Члан 2.
Ова одлука важи за буџетску 2019. годину.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику општине
Дервента".

Члан 5.
Право на субвенцију остварује се у поступку који води
ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента, осим за
дјецу ратних војних инвалида, за које је надлежно Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности општине Дервента.

Број: 02-40-12/19
4. јануара 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

Члан 6.
Превоз ученика одвија се у редовним утврђеним
локалним аутобуским линијама за које превозник има усклађен
ред вожње.
Превозник мора да се придржава Правилника о
школском календару, којег прописује Министарство просвјете и
културе Републике Српске.
Члан 7.
За све ученике који испуњавају услове за
субвенционисање превоза према евиденцији у ЈУ „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента, надлежни орган школе
потврђује да ли је корисник превоза уписао наредни разред.
Члан 8.
Исплату субвенција врши ЈУ „Центар за социјални рад
Дервента“ Дервента непосредно корисницима права из члана
3. овог правилника, осим за дјецу ратних војних инвалида за
које се исплата врши
преко Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности општине Дервента.
Члан 9.
Износ субвенције износи до 50 %
вриједности
мјесечне карте коју ученик плаћа превознику, за сваког
ученика за којег је признато право на субвенцију.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-40-845.1/19
11. фебруара 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

16
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број:
97/16) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента
("Службени гласник општине Дервента", број 7/17), а у складу
са чланом 4. Уредбе о условима и начину плаћања готовим
новцем ("Службени гласник Републике Српске", број: 86/12),
Начелник општине Дервента донио је
О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ БЛАГАЈНИЧКОГ МАКСИМУМА

17
На основу члана 15. став 3. и 4. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Дервента“, број 4/18), члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 68. и 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Начелник
општине Дервента дана 16.01.2019. године, донио је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗАКУПЦУ А.Д. КОМУНАЛАЦ
ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Даје се у закуп путем непосредне погодбе градско
грађевинско земљиште означено као (дио) к.ч. број 938, КО
Дервента 2, површине 10,00 м2, ради постављања
привременог објекта типа киоск, по мјесечној цијени закупнине
са укљученим ПДВ-ом, у износу од 29,25 КМ закупцу а.д.
Комуналац Дервента, на период до 31.01.2024. године.
Члан 2.
По доношењу ове одлуке закључиће се уговор о
закупу непокретности из члана 1. ове одлуке, а који у име
општине потписује Начелник општине.
Члан 3.
Ову oдлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

Број: 02-370-1050/18
16. јануара 2 019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 18. Уредбе о канцеларијском
пословању републичких органа управе („Службени гласник
Републике Српске“,број: 1/04 ,13/07 и 33/18 ), тачке 150.
Упутства
о
спровођењу
канцеларијског
пословања
републичких органа управе ( „Службени гласник Републике
Српске“, број: 31/05) и члана 89. став 3.Статута општине
Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“,број :7/17),
Начелник општине, донио је :

18.02.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 1
О

Д

Л

У

К

У

О ИЗДВАЈАЊУ БЕЗВРИЈЕДНОГ ДОКУМЕНТАРНОГ
МАТЕРИЈАЛА
( ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЧИЈИ ЈЕ РОК УПОТРЕБЕ ИСТЕКАО)
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак издвајања
безвриједног документарног материјала - документације чији је
рок употребе истекао.
Члан 2.
Документација насталa у раду општине Дервента којој
је истекла оперативна вриједност, односно рок чувања
предвиђен Листом категорија, излучује се(шкартира).
Члан 3.
Излучивање безвриједног материјала врши се
комисијски.
У Комисију за излучивање безвриједног документарног
материјала - документације чији је рок употребе истекао,
именује се:
- Оливера Ћебеџија, предсједник
- Данијела Станић, члан
- Сњежана Ковачевић, члан
- Синиша Пријевић, члан
- Зоран Марић, члан
- Весна Ђукић, члан
Члан 4.
Задатак Комисије из члана 3. Одлуке је да у складу са
Уредбом о канцеларијском пословању републичких органа
управе („ Службени гласник Републике Српске“, број: 1/04 и
13/07) ,Упутством о спровођењу канцеларијског пословања
републичких органа управе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 31/05) и Листом категорија регистратурског
материјала са роковима чувања која се примјењује од
29.08.2006. године када је Архив Републике Српске дао
сагласност на примјену, сачини списак документације чији је
рок чувања/употребе истекао.
О излучивању безвриједног документарног материјала
Комисија сачињава записник.
Члан 5.
Комисија је дужна списак безвриједног материјала са
записником доставити Начелнику општине у року од 20 дана
од дана доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Начелник општине потврђује приједлог документације
која се предлаже за уништење и списак у два примјерка
доставља Архиву Републике Српске.
Члан 7.
Када надлежни архив одобри уништење безвриједног
документарног материјала рјешењем ће утврдити и начин
поступања са излученим безвриједним документарним
материјалом.
Члан 8.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента „.
Број : 02-052-2/19
11. фебруара 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 10. став 1. и 2. Правилника о
критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта
организацијама
и удружењима
из области
борачкоинвалидске
заштите (,,Службени
гласник општине
Дервента“број 18/17) Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ГРАНТА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА У
ОБЛАСТИ БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА
2019. ГОДИНУ
I
Средства у износу од 79.000,00 КМ се распоређују
на сљедећи начин:

Општинска борачка организација Дервента
45.000,00 КМ,

Удружење заробљеника Дервента
5.650,00 КМ,

Удружење ,,Правипожар“ Дервента
1.000,00 КМ,

Удружење ратних војних инвалида (РВИ 91-95)
Дервента
7.700,00 КМ,

СУБНОР Дервента
3.000,00 КМ,

Удружење,, Ветерани Републике Српске“ ОО
Дервента
5.000,00 КМ,

Општинска организација заробљених и погинулих
бораца и
.несталих цивила
11.650,00 КМ
II
Средства
за
суфинансирање
активности
организација и удружења из области борачко инвалидске
заштите су предвиђена буџетом за 2019. годину у оквиру
Потрошачке јединице: Одсјек за борачко инвалидску заштиту
,број 00270180 и то:
415200 -Грантови
организацијама проистеклим из
Oдбрамбено отаџбинског рата -76.000 КМ
415200- Грантови организацијама проистеклим из Другог
свјетског рата - 3.000,00 КМ
III
За реализацију овог рјешења задужује се Одјељење
за финансије.
IV
На основу донесеног рјешења Начелник општине ће
закључити уговор са корисницима средстава којим ће се
поближе дефинисати права и обавезе уговорних страна.

Ово рјешење
општине Дервента“.
Број: 02-40- 44 /19
22.јануара 2019.
Дервента

V
објавити

у

,,Службеном гласнику

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

18.02.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 1
Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
ПО ПРОЈЕКТИМА И ПРОГРАМИМА НВО ОРГАНИЗАЦИЈА –
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
1. Формира се Комисија за расподјелу средстава по
пројектима и програмима НВО организација – удружења
грађана у саставу:
1. Пајић Драган, предсједник
2. Новић Срђан, члан
3. Мујачић Љиљана, члан
4. Поповић Јованка, члан испред НВО
5. Сремчевић Бењамин, члан испред НВО
2. Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења je да у складу
са пристиглим захтјевима Удружења грађана – НВО
организација на основу објављеног Јавног позива за избор
пројеката (програма) НВО организација - удружења грађана
који ће се финансирати из Буџета општине Дервента:
- Изврши провјеру формалне усклађености поднесеног
захтјева од стране Удружења грађана – НВО организације
- Изврши оцјењивање и анализу пристиглог пројекта
(програма) према Критеријумима
- Сачини Записник о оцјењивању и приједлогу
препоруке о пристиглом програму, пројекту и активности
- Предложи Начелнику општине евентуални новчани
износ за финансирање програма, пројекта и активности
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Дервента".
Број:02-111-5/19
24. јануара 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“,
број 8/19 и „Гласу Српске“, од 23. јануара 2019. 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:02-111-2/19
24. јануар 2019. године
Дервента
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На основу члана 98. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (
„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) , члана 6.
Правилника о пријему у радни однос и стручном
оспособљавању приправника у Општинској управи Дервента (
„Службени гласник општине Дервента“, број 16/17)) и члана 89.
став 3. Статута општине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17) Начелник општине Дервента
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКУ
УПРАВУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка за
пријем приправника у Општинску управу општине Дервента
именују се:
-
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На основу члана 79. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (
„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) , члана 20.
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) Начелник општине
Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКУ
УПРАВУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка за
пријем службеника у Општинску управу општине Дервента
именују се:
Ђурић
Нада,
предсједавајућа
испред
Општинске управе,
Голубовић Боривоје, члан испред Општинске
управе,
Ковачевић Сњежана, члан испред Општинске
управе
Малетић Раденко , члан са Листе стручњака
коју је утврдила СО-е
Матић Данијела, члан , са Листе стручњака коју
је утврдила СО-е
2.Задатак Конкурсне комисије је да у складу са
Законом о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе и Правилника о јединственим
процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у
општинској односно градској управи , спроведе поступак за
пријем службеника у Општинску управу општине Дервента по
Јавном конкурсу број 02-120-19 од 16. јануара 2019 године , а

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

-

Ђурић Нада , предсједник , испред Општинске
управе
Ковачевић Сњежана , члан испред Општинске
управе,
Симић Весна , члан испред Општинске управе

2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу са
Законом о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе и Правилником
о пријему у
радни однос и стручном оспособљавању приправника у
Општинској управи Дервента, спроведе поступак за пријем
приправника у Општинску управу Дервента по Јавном конкурсу
број 02-123-2/19 од 15. јануара 2019 . године , а који је
објављен у „Гласу Српске“, од 18. јануара 2019 године.

3. Конкурсна комисија
је дужна да утврди
благовременост и потпуност приспјелих пријава, утврди
контролу испуњености општих и посебних услова , обави
интервју са кандидatима који испуњавају услове, изврши
бодовање, утврди редослијед кандидата, тј приоритетну ранг
листу као и друге послове у складу са правилником и законом
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-111-3/19
24. јануар 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 26. став 3. Закона о угоститељству
("Службени гласник Републике Српске", број 45/17), члана 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

18.02.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 1

Републике Српске", број 97/16) и члана 89. став 3. Статута
општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента",
број 7/17), д о н о с и м
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
I – У Комисију за категоризацију угоститељских
објеката, именују се:
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2. Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
уплатити на жиро рачун јавног предузећа
број
5675701000000198, отворен код „Сбер“ банке из Бања Луке,
филијала у Дервенти.
3.Одобрена новчана средства реализоваће се у
редовним мјесечним исплатама у зависности од расположивих
средстава у буџету општине Дервента

1. Пећић Младен, предсједник, Јавна установа Туристичка
организација општине Дервента,
2. Комненовић Рамајана, замјеник предсједника, Јавна
установа Туристичка организација општине Дервента,
3. Видић Нада, члан, Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности,
4. Ковачевић Сњежана, замјеник члана, Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности,
5. Новић Срђан, члан, Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности,
6. Мујачић Љиљана, замјеник члана, Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

4. Јавно предузеће из тачке 1. овог Закључка дужно је
да квартално доставља Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности општине Дервента документацију о утрошку
новчаних средстава добијених од општине Дервента.

II- Комисија ради у трочланом саставу, и то предсједник
и два члана. Предсједник Комисије је представник јединице
локалне самоуправе за послове туризма и угоститељства, а
чланови Комисије се бирају из реда запослених у служби
јединици локалне самоуправе која је надлежна за послове
туризма и угоститељства.
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III- Задатак Комисије је да разматра захтјеве за
одређивање категорије собе за изнајмљивање, апартмана и
куће за одмор, сеоског домаћинства и кампа, провјерава и
утврђује испуњеност услова прописаних правилницима и даје
приједлог за одређивање категорије приватног смјештаја.

IV- У складу са дефинисаним задацима из тачке III овог
рјешења, Комисија је дужна сачинити записник, на основу којег
начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
доноси Рјешење којим се одређује категорија угоститељског
објекта.

V- Накнада за комисијски преглед угоститељских
објеката који подлијежу категоризацији износи 50,00 КМ по
сваком категорисаном угоститељском објекту и уплаћује се на
жиро рачун број: 555-008-0125200339 Рачун за прикупљање
прихода опшине Дервента, врста прихода: 729-124, сврха
дознаке: категоризација угоститељских објеката, 9999999
буџетска организација, 027 општина.

VI - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у "Службеном гласнику општине Дервента".
Број: 02-111-4/2019
24. јануара 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

5. За реализацију Закључка задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.
Број: 02-40-30/19
16. јануара 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

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 д о н и о је
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К

1. Из Буџета општине Дервента за 2019. годину (
потрошачка јединица Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, ек. код 415200 Грантови јавним здравственим
установама са подучја општине) одобрава се 65.000,00 КМ
ЈУ „Геронтолошки центар“ из Дервенте за финансирање
пројекта „Програм рада Герантолошког центра у 2019“ години“
2. Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
уплатити на жиро рачун јавног предузећа
број
5550080049667215, отворен код „НОВА“ банке из Бања
Луке, филијала у Дервенти.
3.Одобрена новчана средства реализоваће се у
редовним мјесечним исплатама у зависности од расположивих
средстава у буџету општине Дервента
4. Јавна установа из тачке 1. овог Закључка дужно је
да квартално доставља Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности општине Дервента документацију о утрошку
новчаних средстава добијених од општине Дервента.
5. За реализацију Закључка задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.
Број: 02-40-31/19
16. јануара 2019. 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 д о н и о је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1.Из Буџета општине Дервента за 2019. годину (
потрошачка јединица Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, ек. код 415200 Грантови јавним предузећима и
установама) одобрава се 90.000,00 КМ ЈП „Дервентски
лист и Радио Дервента“ доо из Дервента за финансирање
рада овог јавног предузећа током 2019. године
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На основу члана 82.став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) , члана
89.став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“ број 7/17), члана 16.став 1. Закона о
спорту („Службени гласник Републике Српске“ број:
4/02,66/3,73/08 и 102/08) и члана 7. Правилника о
финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке
културе и категоризацији спортова општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“ број 12/17) Начелник
општине д о н и о је

18.02.2019.
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1. Из Буџета општине Дервента за 2019. годину (
потрошачка јединица Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, ек. код 415200 Грантови удружењима из
области спорта) одобрава се 420.000,00 КМ спортским
удружењима-клубовима
за годишњи План расподјеле
средстава за 2019. годину.
2. Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
распоређују се на следећи начин:

Назив спортског удружења - клуба

Одобрена средства у КМ

Рукометни клуб „Дервента“

100.000,00

Фудбалски клуб „Текстилац“

120.000,00

Женски одбојкашки клуб „Дервента“

25.000,00

Клуб малог фудбала „Дервента“

6.000,00

Фудбалски клуб „Борац“ Осиња

6.500,00

Кошаркашки клуб "Дервента"

8.000,00

Рагби клуб "Гладијатори" Дервента

10.000,00

Женски рукометни клуб "Дервента"

5.000,00

Фудбалски клуб "4. јули" Појезна

4.500,00

Фудбалски клуб "Борац" Босански Лужани

6.500,00

СКД "27 јули" Календеровци

4.500,00

Школа спорта "Арена" Дервента

1.000,00

Шаховски клуб „Дервента“

5.000,00

Куглашки клуб „Дервента“

7.500,00

Спортско риболовно друштво "Укрина" Дервента

8.000,00

Ловачко удружење "Мотајица" Дервента

2.000,00

Мото клуб "Мирон - Мото"

4.000,00

Air-sоft клуб "Дервента"

2.500,00

Стонотениски клуб "Укрина" Дервента

2.300,00

Тениски клуб "Новак" Дервента

2.000,00

Теквандо клуб "Дервента"

6.000,00

Карате клуб "Дервента"

6.000,00

Боксерски клуб "Дервента"

5.500,00

Кик-бокс клуб "Империја"

8.000,00

Клуб борилачких вјештина " Дервента"

5.500,00

Одбојкашки клуб инвалида ОКИ "Дервента"

5.500,00

Школа фудбала „Мали шампиони“

2.000,00

Помоћ по пројектима за спортске активности
3. Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
уплатити на званичне жиро рачуне Удружења грађана
отворене код пословних банака.

51.200,00
6. За реализацију Закључка задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.
7. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“

4. Одобрена новчана средства (средства за грант)
реализоваће се у редовним мјесечним исплатама у зависности
од расположивих средстава у буџету општине Дервента.
5. Удружења грађана из тачке 2. овог Закључка дужна
су да квартално достављају Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности општине Дервента документацију о
утрошку новчаних средстава добијених од општине
Дервента.

Број: 02-40-80/19
8. фебруара 2019. 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) , члана
89.став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“ број 7/17) и члана 8. став 2 Правилника о
суфинансирању пројеката удружења грађана путем јавног
позива („Службени гласник општине Дервента“ број 18/17)
Начелник општине д о н и о је
З
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К
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У

Ч

А
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2. Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
распоређују се на следећи начин:

К

1. Из Буџета општине Дервента за 2019. годину (
потрошачка јединица Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, ек. код 415200 Грантови удружењима и
организацијама - НВО) одобрава се
163.800,00
КМ
удружењима грађана-НВО организацијама за финансирање
рада Удружења током 2019. године
Назив удружења грађана

Одобрена средства

ОО „Црвени крст“ - грант

34.000,00

ОО „Црвени крст - давање крви

8.000,00

Удружење пензионера општине Дервента -грант

3.500,00

Удружење пензионера општине Дервента- субвенција за помоћ за плаћање струју
и лијекове

51.000,00

Међуопштински савез слијепих и слабовидних лица – Дервента - грант

10.000,00

Удружење глувих и наглувих општине Дервента - грант

6.800,00

Удружење "Сунце"- грант

11.000,00

Удружење "Сунце"- превоз дјеце са посебним потребама

20.000,00

Удружење "Биос Плус"- грант

4.000,00

Савез инвалида рада општине Дервента - грант

3.500,00

Савез инвалида рада општине Дервента – превоз чланова на дијализу

11.000,00

УГ "Мерхамет"- грант
3. Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
уплатити на званичне жиро рачуне Удружења грађана
отворене код пословних банака.
4. Одобрена новчана средства (средства за грант)
реализоваће се у редовним мјесечним исплатама у зависности
од расположивих средстава у буџету општине Дервента.
5. Удружења грађана из тачке 2. овог Закључка дужна
су да квартално достављају Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности општине Дервента документацију о

1.000,00
утрошку новчаних
Дервента.

средстава

добијених

од

општине

6. За реализацију Закључка задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.
Број: 02-40-94/19
15. фебруара 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

18.02.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 1

28
О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-372-2/19 од 28.01.2019.
године извршило је у регистру заједница зграда, у
регистарском листу број: 1-14, упис промјене лица овлаштеног
за заступање Заједнице за управљање зградом Дервента,
улица Његошева СП-43, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање Заједнице за
управљање зградом Дервента, улица Његошева СП-43, тако
што се из регистра брише ранији заступник, Ђукић Перо, а у
регистар се уписује лице овлаштено за заступање заједнице,
Пријевић Драженко, предсједник Скупштине, који заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 06-372-2/19
28. јануара 2019. године
Дервента

Службено лице органа
Горан Јевтић, дипл. инж. грађ.
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