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На основу члана 16. став 1. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 28. сједници
одржаној 29. маја 2019. године, донијела је
ПЛАН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ
У Плану систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју општине Дервента за 2019. годину
(„Службени гласник општине Дервента“, број 2/19) у поглављу I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ у поднаслову Превентивна дератизација
у ставу 2. иза ријечи „токсоплазмоза“ ријеч „лајшманијоза“
замјењује се ријечју „лајшманијaза“ а иза ријечи „салмонела“
ријеч „трихиленоза“ замјењује се ријечју “трихинелоза“.
У
поднаслову
Надзор
над
спровођењем
дератизације (врста надзора и извршиоци) став 1. мијења
се и гласи:
„Контролу и евалуацију спровођења систематске превентивне
дезинсекције и дератизације врши Институт у складу са
чланом 16. став 5. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“,
број 90/17). Здравствена инспекција врши инспекцијски надзор
над
систематскoм
превентивнoм
дезинсекцијoм
и
дератизацијoм у складу са законом.“
У
поглављу
III
УСЛОВИ
ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ иза става 1. додаје се
нови став 2. који гласи:
„Извођач је дужан да од Института, о свом трошку, прибави
оцјену успјешности извршене систематске превентивне
дезинсекције и дератизације у складу са чланом 16. став 6.
Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17).“
Досадашњи став 2. постаје став 3.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-152/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19), члана 67. став 2. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16) и члана 37. став 2. тачка 7. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 28. сједници одржаној 29.
маја 2019. године, донијела је
ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У 2019. ГОДИНИ
IУВОД
Уређење градског грађевинског земљишта ради
његовог привођења намјени предвиђеној регулационим
планом обухвата припремање тог земљишта за стамбену,
привредну и другу врсту изградње и његово опремање
комуналним грађевинама и инсталацијама за заједничко и
појединачно коришћење.
Уређење градског грађевинског земљишта врши
јединица локалне самоуправе, а уређење обухвата његово
припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове,
израду геодетских, геолошких, инжењерско –сеизмолошких и
других подлога, израду анализе својинских права на
земљишту, израду планске и техничке документације, израду
програма за уређење земљишта, расељавање, рушење
објеката, санирање терена
и друге радове. Поступак
припремања грађевинског земљишта почиње израдом
одговарајућих планова, који служе као основ за давање
земљишта на опремање и коришћење. Израда урбанистичких
планова подразумијева претходно обављене припремне
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радове (геомеханичка и друга испитивања земљишта,
геодетске подлоге, анализе и др.), наставља се рјешавањем
имовинских односа, а затим израдом одговарајуће пројектне
документације потребне за изградњу инфраструктуре и
објеката. Реализација предметног програма, како са аспекта
обима, тако и са аспекта динамике, зависиће од обима и
динамике остварења општинских изворних прихода.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина
јавне намјене планираних спроведбеним документом
просторног уређења.
У радове на опремању градског грађевинског
земљишта не спадају прикључци које сноси инвеститор на
терет трошкова грађења.
Уређење простора и комунална инфраструктура, једна
су од основних претпоставки за улагања на подручју општине,
те у складу са тим Програм уређења градског грађевинског
земљишта представља документ оперативне годишње
реализације.
Програм
уређења
градског
и осталог
грађевинског земљишта обухвата урбана подручја општине
Дервента. Овим програмом ближе се утврђују врста и обим
уређења земљишта.
Програм уређења градског грађевинског земљишта за
2019. годину сачињен је на основу Програма рада Скупштине
општине Дервента за 2019. годину и Програма Капиталних
улагања општине Дервента за 2019.годину, односно плана за
улагања општинских средстава у инфраструктуру, јавне
објекте и опрему.
II ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА
Овим програмом утврђује се:
1. Подручје које се уређује,
2. Врста и обим радова,
3. Извори финансирања,
4. Предрачунска вриједност трошкова уређења,
5. Динамика,
6. Начин одабира понуда и уступања инвестиционих
радова и
7. Одређивање носиоца реализације програма.

1. Подручје које се уређује
Подручје на коме ће се вршити опремање изграђеног
градског грађевинског земљишта је:
подручје покривено Урбанистичким планом,
подручје
покривено
Регулационим
планом
„ЦЕНТАРИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД“,
подручје
покривено
Регулационим
планом
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“,
подручје покривено Регулационим планом „ГРАД“,
подручје покривено Регулационим планом „УКРИНА“,
подручје покривено Регулационим планом „ЈУГ“,
подручје покривено Регулационим планом „ЦЕНТАР
ЗАПАД“,
подручје покривено Регулационим планом „РАМПА
САЈМИШТЕ“,
подручје
покривено
Регулационим
планом
„КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“,
подручје покривено Регулационим планом „АДА“,
подручје покривено Регулационим планом „ЛУГ“,
подручје покривено Регулационим планом „ДЕРВЕНТА
- СЈЕВЕР - ЛУГ“,
подручје покривено Регулационим планом „БЛОК
ГРАДСКИ“,
подручје покривено Регулационим планом „ЦЕНТАР
ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“,
подручје
покривено
Регулационим
планом
„ПОТОЧАНИ“,
подручје покривено Регулационим планом „ЦЕНТАР“,
подручје покривено Регулационим планом „ЧАРДАК“,
подручје покривено Регулационим планом „ГАКОВАЦ“ и
подручје покривено Регулационим планом „РАМПА“.

04.06.2019.

2. Врста и обим радова
Активности на припремању градског грађевинског
земљишта у надлежности су Одјељења за просторно уређење.
Радови на опремању градског грађевинског и осталог
грађевинског земљишта, који се финансирају из Плана
капиталних улагања општине Дервента за 2019. годину
приказани су у табели.

04.06.2019.
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КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Ред.
број

ГРУПЕ УЛАГАЊА-НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Број
конта

Вриједност
КМ

IIб

Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација

1.

Изградња дијела водоводне и канализационе мреже у индустријској зони

511100

79.000,00

2.

Изградња са реконструкцијом појединих дијелова водоводне и
каналиозационе мреже у градском и приградском дијелу општине

511100

36.000,00

Укупно издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода,
канализација

115.000,00

IIв

Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката

1.

Изградња парка „9.јануар“ (суфинансирање са средствима Владе РС)

511100

115.000,00

2.

Учешће у пројектима за безбиједност саобраћаја

511100

10.000,00

3.

Наставак изградње помоћног терена Текстилчевог игралишта

511100

35.000,00

4.

Наставак изградње друштвеног дома у Омерагићима

511100

7.000,00

5.

Изградња сервисне саобаћајнице у индустријској зони

511100

50.000,00

6.

Изградња спортских терена и дјечијих игралишта

511100

100.000,00

7.

Изградња градског гробља

511100

30.000,00

Укупно издаци за изградњу и прибављање осталих објеката

IIIа
1

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
вањског освјетљења, тротоара и ограда
Реконструкција са изградњом јавне расвјете

IIIб
1

Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
вањског освјетљења, тротоара и ограда
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева
и ауто-путева
Санација и реконструкција градских и приградских улица, паркинга и тротоара

347.000,00

511200

100.000,00
100.000,00

511200

Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
путева и ауто-путева

200.000,00

200.000,00

IIIв

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
осталих објеката

1.

Адаптација простора око спортске дворане

511200

20.000,00

2.

Адаптација спортског терена Партизановог игралишта

511200

91.000,00
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3.

Уређење зидова на Тргу православља

04.06.2019.

511200

15.000,00

Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
осталих објеката

126.000,00

УКУПНО УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ ЗА ГГЗ
3. Извори финансирања
Из буџетских прихода планираних за капиталне
пројекте 888.000,00 КМ.

4. Предрачунска вриједност трошкова уређења
- трошкови опремања ……………………………….....
888.000,00 КМ

888.000,00 КМ

њеном осовином до катастарске парцеле број: 215 КО
Дервента 1, обухватајући је у границама протежући се до
катастарске парцеле број: 3919/1 КО Дервента 1 и
обухватајући је у границама њеном источном страном до
Жељезничке улице на југу, те Жељезничком улицом до
раскрснице са улицом Марије Бурсаћ и Милована
Бјелошевића Белог и осовином улице Милована Бјелошевића
Белог до кружног тока на аутобуској станици.
Укупна површина обухвата према претходно описаним
границама износи 12,45 хектара.
Члан 2.

5. Динамика

Период за који се доноси План је 2019.- 2029. година.

Радови на уређењу земљишта одвијаће се према
динамици која је прецизирана одлукама Скупштине општине
Дервента, уговорима и роковима који проистичу из примјене
законских прописа.
6.
Начин
одабира
инвестиционих радова

понуда

и

уступања

Члан 4.

Начин уступања радова проводи се према условима и
правилима прописаним посебним законима за поједине
области.
7. Одређивање носиоца реализације програма
За реализацију радовa на опремању градског
грађевинског и осталог земљишта задужује се Одјељење за
стамбено-комуналне послове.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-151/19
29. маја 2019. године
Дервента

Члан 3.
План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
План je израђен од стране АД „ПРОЈЕКТ“ Бања Лука и
саставни је дио ове одлуке.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 52. став 3. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16), чланa 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16
и 36/19), члана 37. став 2. и члана 89. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента”, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 28. сједници одржаној 29.
маја 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“
Члан 1.
Општина Дервента доноси дио Регулационог плана
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ (у даљем тексту: План).
Граница обухвата плана дефинисана је: од кружног
тока на аутобуској станици, у правцу сјевера Дубичком улицом
до раскрснице са Книнском улицом код „Нешковић пумпе“ и

План се излаже на стални јавни увид код органа
управе надлежног за послове уређења простора.
Члан 5.
О спровођењу ове одлуке стараће се орган управе
надлежан за послове уређења простора.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-147/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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У складу са чланом 39. став 2. тачка 37. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 37. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), а у вези са чланом 14. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Скупштина општине
Дервента на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
О РАСПОДЈЕЛИ УТВРЂЕНОГ СУФИЦИТА И НЕУТРОШЕНИХ
НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА
I
Овом одлуком врши се расподјела утврђеног
нераспоређеног суфицита који је стварно расположив за
расподјелу из 2018. године, неутрошених средстава
расположивих за расподјелу по Одлуци о расподјели
утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за
2017. годину („Службени гласник општине Дервента“, број 7/18)
и неутрошених намјенских средстава, који се наплаћују и
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реализују у складу са посебним прописима по годишњем
обрачуну за 2018. годину, а која ће се унијети у Буџет општине
Дервента за 2019. годину.

5

3) Неутрошена намјенска средства по годишњем
обрачуну за 2018. годину, а која ће се унијети у Буџет општине
Дервента за 2019. годину, износе 74.956,00 КМ.

II
1) Утврђени нераспоређени суфицит у 2018. години,
који је стварно расположив за расподјелу, износи 785.027,00
КМ.
2) Неутрошена средства расположива за расподјелу по
Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених
намјенских средстава за 2017. годину („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/18) у износу 92.030,00 КМ.

1)

Утврђени

нераспоређени

суфицит,

који

је

III
стварно

расположив

за

расподјелу,

распоређује

Расходи по судским рјешењима (предмет „Сајмиште“ из 1987. године) …
Расходи по судским рјешењима ….…………….…...........…...…..….……......……….…...........…...…..
Издаци
за
изградњу
и
прибављање
сталне
имовине
(капитална
улагања)
….…………….…...........…...…..….…………….…...........…...…..….…………….…...................…...…..
3.1 Наставак реконструкције и изградње пута Костреш и Појезна …..........……
3.2 Постављање машинских инсталација за гријање/хлађење Админ.зград …
3.3 Изградња пута у Трстенцима, Споменик – Каменовац ….…………….….................
3.4 Наставак изградње пута у Црнчи, Бабићи ….…………….….............................…..........…..
3.5 Уређење простора око Темпла ….…………….…...........…...….…………….…...........…..............…..
3.6 Изградња пута у Г.Детлаку, Легеновићи – Чолићи ….…………….…......................…..
3.7 Хортикултурно уређење улице Стевана Немање ….…………….…...................…...…..
3.8 Адаптација велике сале Центра за културу, постављање фикс.столица
3.9 Радови на уређењу центра града ….…………….…...........…...…..….…………….…...................…

1.
2.
3.

се

за:

365.012,00
40.015,00

КМ
КМ

380.000,00
140.000,00
100.000,00
30.000,00
15.000,00
10.000,00
25.000,00
10.000,00
30.000,00
20.000,00

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

92.030,00

КМ

2) Средства из претходне подтачке нису распоређена
кроз усвојени финансијски план буџета за 2019. годину.
3) Распоред средстава из подтачке 1. ове тачке унијеће
се у Буџет општине Дервента за 2019. годину, одлуком о
усвајању ребаланса Буџета општине Дервента за 2019.
годину.
4) Средства из подтачке 1. ове тачке која се
распоређују на Издатке за изградњу и прибављање сталне
имовине (капитална улагања) распоредиће се на пројекте
Планом капиталних улагања општине Дервента за 2019.
годину.
IV
1) Неутрошена средства расположива за расподјелу по
Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених
намјенских средстава за 2017. годину, распоређују се за:
1

Издаци за изградњу и прибављање сталне имовине (капитална улагања)
1.1 Адаптација простора ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметањама у развоју "Будућност"
Дервента …….…………….…....................................................................…...…..
1.2. Суфинансирање набавке звона на Саборном храму Успења пресвете Богородице у Дервенти
…….……………..…….……………..…….…...................................................……….
1.3 Суфинансирање проширења капацитета вртића "Трол" ……...............................…...
1.4 Издаци за набавку рачунарске опреме .……………..……..................................................…....……

2) Средства из претходне подтачке нису распоређена
кроз усвојени финансијски план буџета за 2019. годину.
3) Распоред средстава из подтачке 1. ове тачке унијеће
се у Буџет општине Дервента за 2019. годину, Одлуком о
усвајању ребаланса Буџета општине Дервента за 2019.
годину.
4) Средства из подтачке 1. ове тачке која се
распоређују на Издатке за изградњу и прибављање сталне
имовине (капитална улагања) распоредиће се на пројекте
Планом капиталних улагања општине Дервента за 2019.
годину.
V
1) Неутрошена намјенска средства по годишњем
обрачуну за 2018. годину, која ће се унијети у Буџет општине
Дервента за 2019. годину, односе се на:

20.000,00 КМ
40.000,00 КМ
15.000,00 КМ
17.030,00 КМ
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1.
2.
3.
4.
5.

Намјенски јавни приходи …….…………….…...........…...…..….…………….….............…...........…..
Намјенска средства по основу накнаде за заштиту од пожара ….…………….….........
Неутрошена намјенска средства од водних накнада ….…………….…...................…....…..
Намјенска средства од боравишне таксе ….…………….…...........…...…..….…………….…...........
помоћи од Министарства за избјеглице Федерације Босне и Херцеговине ....
Неутрошена намјенска средства за изградњу водовода-учешће грађана .........
Намјенски трансфери ….…………….…...........…...…..….…………….…...........…...…..….…………….…....

1.
2.

Намјенска средства за изградњу дјечијег обданишта ….…………….…................…...…..
Намјенска средства за израду докумената просторног уређења ….…………….…....

I

II

2) Средства из претходне подтачке нису распоређена
кроз усвојени финансијски план буџета за 2019. годину.
3) Распоред средства из подтачке 1. ове тачке унијеће
се у Буџет општине Дервента за 2019. годину, Одлуком о
усвајању Ребаланса буџета општине Дервента за 2019.
годину.
VI
Састави дио ове одлуке је Анализа нераспоређеног
суфицита и намјенских неутрошених средстава општине
Дервента за 2018. годину и сагласност Министарства
финансија Републике Српске на расподјелу суфицита, број
06.04-400-548-1/19 од 15. 05. 2019. године.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-150/19
29. маја 2019. године
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
и 36/19), члана 330. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и
18/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 28. сједници одржаној 29. маја 2019.
године, донијела је
О

Д

Л

У

К

У

О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ФОРМИРАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ЧЕСТИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 1

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

2.236,00 КМ
5.000,00 КМ

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 33.
Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента на 28.
сједници одржаној 29. маја 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“
Дервента.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање директора
прописани су Законом о
министарским, владиним и другим именовањима, Законом о
социјалној заштити и Статутом ЈУ „Центар за социјални рад
Дервента“ Дервента.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне
установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента чини
саставни дио ове одлуке, а објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Српске“, дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ“ и
„Дервентском листу“.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове
одлуке је 15 дана од дана посљедњег објављивања Конкурса у
једном од јавних гласила из става 1. овог члана.
Члан 4.
Поступак спровођења Конкурса, укључујући преглед
приспјелих пријава, интервју и предлагање кандидата, у
складу са Законом, извршиће Комисија за избор по јавном
конкурсу за именовања у Јавној установи
„Центар за
социјални рад Дервента “ Дервента, коју je именовала
Скупштина општине Дервента.

Члан 1.
У Одлуци о давању сагласности за формирање
катастарских честица на територији катастарске општине
Дервента 1 („Службени гласник општине Дервента“, број 7/16),
члан 3. мијења се и гласи: „У току поступка реализације ове
одлуке, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Дервента, прибавиће
мишљење Правобранилаштва Републике Српске.

67.720,00
6.701,00
7.834,00
2.130,00
9.595,00
41.460,00
7.236,00

Члан 5.
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за
општу управу.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

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

Број:01-022-154/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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Број: 01-022-153/19
Датум: 29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 39. став 2. тачка 33.

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 4. 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 и 36/19), члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
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гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА ПУТЕМ ПРВЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ „FRUCTA-TRADE“ Д.О.О.
ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Општина Дервента продаје путем прве лицитације
непокретност – земљиште означено као катастарска парцела
број: 115/50 „ЈАСЕНЦИ“ њива 3. класе површине 13.110 m2 и
њива 4. класе површине 3.049 m2, у Улици Книнска, уписанo у
ЗК уложак број: 266 КО Дервента 1, у обухвату РП
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, у својини општине Дервента са 1/1
дијела, по купопродајној цијени у износу од 132.515,00 КМ
(словима:
стотинутридесетдвијехиљадепетстотинапетнаестконвертибил
них марака и 00/100), привредном друштву „FRUCTA-TRADE“
д.о.о. Дервента из Дервенте.
Привредно друштво„FRUCTA-TRADE“ д.о.о. Дервента,
као купац, уплатило је Општини Дервента као продавцу, износ
купопродајне цијене из става 1. овог члана у року од 7 дана од
дана одржавања прве лицитације.
Члан 2.
На спроведени поступак продаје прибављено је
мишљење Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника у
Добоју број: М-37/19 од 18.04.2019. године.
По основу прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске и ове одлуке, закључиће се Уговор о
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име
Општине Дервента потписати Начелник општине.
Члан 3.
Привредно друштво „FRUCTA-TRADE“ д.о.о. Дервента,
као купац, обавезан је да за купљено земљиште плати накнаду
за промјену намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе.
Купац, поред излицитиране цијене, сноси трошкове који
су везани за нотарску обраду уговора, као и трошкове везане
за спровођење промјена у катастарском операту код
надлежног органа управе за геодетске и имовинско-правне
послове.
Члан 4.

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА ПУТЕМ ПРВЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
ПУШКАРИЋ (НИКОЛА) ВЕЛИБОРУ
Члан 1.
Општина Дервента продаје путем прве лицитације
непокретност – земљиште означено као катастарска парцела
број: 1311/62 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ ливада 3. класе површине 569 m2,
уписанo у ЗК уложак број: 112 КО Дервента 2, у обухвату РП
„ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“, Улица Филипа Вишњића, у својини
општине Дервента са 1/1 дијела, по купопродајној цијени у
износу
од
2.170,00
КМ
(словима:двијехиљадестотинуседамдесетконвертибилнихмара
ка и 00/100), Пушкарић (Никола) Велибору из Дервенте.
Пушкарић Велибор, као купац, уплатио је Општини
Дервента, као продавцу, износ купопродајне цијене из става 1.
овог члана у року од 7 дана од дана одржавања прве
лицитације.
Члан 2.
На спроведени поступак продаје прибављено је
мишљење Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника у
Добоју број: М-36/19 од 18.04.2019. године.
По основу прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске и ове одлуке, закључиће се Уговор о
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име
Општине Дервента потписати Начелник општине.
Члан 3.
Пушкарић Велибор, као купац, обавезан је да за
купљено земљиште плати накнаду за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
Купац, поред излицитиране цијене, сноси трошкове који
су везани за нотарску обраду уговора, као и трошкове везане
за спровођење промјена у катастарском операту код
надлежног органа управе за геодетске и имовинско-правне
послове.
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
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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 4. 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 и 36/19), члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године,
донијела је

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 4. 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 и 36/19), члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године,
донијела је
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О Д Л У К У

О Д Л У К У

О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА ПУТЕМ ПРВЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
ТОДОРИЋ (СЕЈФО) СЕНКУ

О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА ПУТЕМ ПРВЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
СЕКУЛИЋ (СЛАВКО) ВЛАДИМИРУ

Члан 1.

Члан 1.

Општина Дервента продаје путем прве лицитације
непокретност – земљиште означено као катастарска парцела
број: 915/2 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине 491 m2, уписанo у
Лист непокретности број: 1, КО Дервента 2, у обухвату РП
„ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“, Улица
Омладинска, у својини општине Дервента са 1/1 дијела, по
купопродајној цијени у износу од 3.831,80 КМ (словима:
трихиљадеосамстотинатридесетједнаконвертибилнамарка
и
80/100), Тодорић (Сејфо) Сенку из Дервенте.
Тодорић Сенко, као купац, уплатио је Општини
Дервента, као продавцу, износ купопродајне цијене из става 1.
овог члана у року од 7 дана од дана одржавања прве
лицитације.

Општина Дервента продаје путем прве лицитације
непокретност – земљиште означено као катастарска парцела
број: 915/4 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине 489 m2, уписанo у
Лист непокретности број: 1 КО Дервента 2, у обухвату РП
„ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“, Улица
Омладинска, у својини општине Дервента са 1/1 дијела, по
купопродајној цијени у износу од 3.816,00 КМ (словима:
трихиљаде осамстотинашеснаестконвертибилнихмарака и
00/100), Секулић (Славко) Владимиру из Дервенте.
Секулић Владимир, као купац, уплатио је Општини
Дервента, као продавцу, износ купопродајне цијене из става 1.
овог члана у року од 7 дана од дана одржавања прве
лицитације.

Члан 2.

На спроведени поступак продаје прибављено је
мишљење Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника у
Добоју број: М-42/19 од 19.04.2019. године.
По основу прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске и ове одлуке, закључиће се Уговор о
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име
Општине Дервента потписати Начелник општине.

Члан 2.
На спроведени поступак продаје прибављено је
мишљење Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника у
Добоју број: М-39/19 од 19.04.2019. године.
По основу прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске и ове одлуке, закључиће се Уговор о
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име
Општине Дервента потписати Начелник општине.

Члан 3.
Члан 3.
Тодорић Сенко, као купац, обавезан је да за купљено
земљиште
плати
накнаду
за
промјену
намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
Купац, поред излицитиране цијене, сноси трошкове који
су везани за нотарску обраду уговора, као и трошкове везане
за спровођење промјена у катастарском операту код
надлежног органа управе за геодетске и имовинско-правне
послове.
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.

Секулић Владимир, као купац, обавезан је да за
купљено земљиште плати накнаду за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
Купац, поред излицитиране цијене, сноси трошкове који
су везани за нотарску обраду уговора, као и трошкове везане
за спровођење промјена у катастарском операту код
надлежног органа управе за геодетске и имовинско-правне
послове.
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
Члан 5.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-157/19
29. маја 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 4. 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 и 36/19), члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године,
донијела је

Број: 01-022-158/19
29. маја 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 4. 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 и 36/19), члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА ПУТЕМ ПРВЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
СЕКУЛИЋ (СЛАВКО) СЛАВЕНУ
Члан 1.
Општина Дервента продаје путем прве лицитације
непокретност – земљиште означено као катастарска парцела

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 4

04.06.2019.

број: 915/1 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине 490 m2, уписанo у
Лист непокретности број: 1 КО Дервента 2, у обухвату РП
„ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“, Улица
Омладинска, у својини општине Дервента са 1/1 дијела, по
купопродајној цијени у износу од 3.824,00 КМ (словима:
трихиљаде осамстотинадвадесетчетириконвертибилнемарке и
00/100), Секулић (Славко) Славену из Дервенте.
Секулић Славен, као купац, уплатио је Општини
Дервента, као продавцу, износ купопродајне цијене из става 1.
овог члана у року од 7 дана од дана одржавања прве
лицитације.

овог члана у року од 7 дана од дана одржавања прве
лицитације.
Члан 2.
На спроведени поступак продаје прибављено је
мишљење Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника у
Добоју број: М-40/19 од 19.04.2019. године.
По основу прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске и ове одлуке, закључиће се Уговор о
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име
Општине Дервента потписати Начелник општине.

Члан 2.
На спроведени поступак продаје прибављено је
мишљење Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника у
Добоју број: М-41/19 од 19.04.2019. године.
По основу прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске и ове одлуке, закључиће се Уговор о
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име
Општине Дервента потписати Начелник општине.
Члан 3.
Секулић Славен, као купац, обавезан је да за купљено
земљиште
плати
накнаду
за
промјену
намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
Купац, поред излицитиране цијене, сноси трошкове који
су везани за нотарску обраду уговора, као и трошкове везане
за спровођење промјена у катастарском операту код
надлежног органа управе за геодетске и имовинско-правне
послове.

Члан 3.
Богдан Желимир, као купац, обавезан је да за купљено
земљиште
плати
накнаду
за
промјену
намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
Купац, поред излицитиране цијене, сноси трошкове који
су везани за нотарску обраду уговора, као и трошкове везане
за спровођење промјена у катастарском операту код
надлежног органа управе за геодетске и имовинско-правне
послове.
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-159/19
29. маја 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 4. 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 и 36/19), члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године,
донијела је
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-160/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
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На основу члана 22. став 1. и члана 23. став 1. Закона
о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 10. став 1.
тачка е. и члана 18. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. став 2. тачка
13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), те члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
О КУПОВИНИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ПОСЈЕДУ МАТИЈЕВИЋ (АНТУКЕ) ПЕРЕ
Члан 1.

Члан 1.

Општина Дервента, као купац, купује градско
грађевинско земљиште означено као катастарска парцела
број: 205/1 „ПУТ У БАРУ“, приступни путеви површине 1010
m2, уписано у Посједовни лист број 720 КО Дервента 2, у
саставу Улице 16. Крајишке, посједника Матијевић (Антуке)
Пере са 1/1 дијела, као продавца.
Напријед наведено земљиште намијењено је за
изградњу приступне саобраћајнице
у саставу Улице 16.
Крајишке у Дервенти, а у складу са Планом парцелације „Блок
5 и 38“ („Службени гласник општине Дервента“, број 14/05).

Општина Дервента продаје путем прве лицитације
непокретност – земљиште означено као катастарска парцела
број: 915/3 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине 490 m2, уписанo у
Лист непокретности број: 1, КО Дервента 2, у обухвату РП
„ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“, Улица
Омладинска, у својини општине Дервента са 1/1 дијела, по
купопродајној цијени у износу од 3.824,00 КМ (словима:
трихиљадеосамстотинадвадесетчетириконвертибилнемарке и
00/100), Бодан (Велимир) Желимиру из Дервенте.
Богдан Желимир, као купац, уплатио је Општини
Дервента, као продавцу, износ купопродајне цијене из става 1.

Општина Дервента, као купац, дужна је уплатити
уговорену цијену за земљиште из члана 1. ове одлуке у износу
од 3.911,66 КМ (словима: трихиљадедеветстотинаједанаест
конвертибилнихмарака и 66/100), а у складу са достављеном
понудом продавца Матијевић (Антуке) Пере од 08.03.2019.
године, након закљученог Уговора о купопродаји земљишта.
По основу ове одлуке и прибављеног мишљења
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју, број: М-35/19 од 18.04.2019. године, закључиће се

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА ПУТЕМ ПРВЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
БОГДАН (ВЕЛИМИР) ЖЕЛИМИРУ

Члан 2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 4
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Уговор о купопродаји земљишта, који ће у име општине
Дервента потписати Начелник општине.
Уговор о купопродаји земљишта изузет је од примјене
Закона о јавним набавкама, а у складу са чланом 10. став 1.
тачка е. Закона.
Члан 3.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
некретнина, као и трошкове везане за спровођење промјена у
катастарском операту код надлежног органа управе за
геодетске и имовинско-правне послове, сноси Општина
Дервента, као купац.

04.06.2019.

катастарском операту код надлежног органа управе за
геодетске и имовинско-правне послове,
сноси Општина
Дервента, као купац.
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине, Одјељење за финансије и Одјељење за
просторно уређење.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине, Одјељење за финансије и Одјељење за
просторно уређење.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-161/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 22. став 1. и члана 23. став 1. Закона
о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 10. став 1.
тачка е. и члана 18. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. став 2. тачка
13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), те члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
О КУПОВИНИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ПОСЈЕДУ МАТИЈЕВИЋ (ПЕРЕ) МИЈАТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-162/19
29. маја 2019. године
Дервента
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На основу члана 330 а. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09,
95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”,
број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. и члана 89. став 2.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 28.
сједници одржаној 29. маја 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ЗА БОЛТАР (ДРАГОМИР) НЕБОЈШУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се тржишна вриједност за
земљиште означено као катастарска парцела број: 1388/2 „УЛ
ВОЈЕ КЕЦМАНА“, улица површине 11 m2, уписанa у
Посједовни лист број: 470 КО Дервента 1, у Улици Воје
Кецмана, у посједу и власништву општине Дервента са 1/1
дијела, у износу од 56,53 KM/m2, тако да укупна тржишна
цијена
износи
621,83
КМ
(словима:
шестстотинадвадесетједнаконвертибилнамарка и 83/100).

Члан 1.
Општина Дервента, као купац, купује градско
грађевинско земљиште означено као катастарска парцела
број: 208/1 „ПУТ У БАРЕ“, приступни путеви површине 251 m2,
уписано у Посједовни лист број 727 КО Дервента 2, у саставу
Улице 16. Крајишке, посједника Матијевић (Пере) Мијата са 1/1
дијела, као продавца.
Напријед наведено земљиште намијењено је за
изградњу приступне саобраћајнице
у саставу Улице 16.
Крајишке у Дервенти, а у складу са Планом парцелације „Блок
5 и 38“ („Службени гласник општине Дервента“, број 14/05).
Члан 2.
Општина Дервента, као купац, дужна је уплатити
уговорену цијену за земљиште из члана 1. ове одлуке у износу
од
971,87
КМ
(словима:
деветстотинаседамдесетједнаконвертибилнамарка и 87/100),
а у складу са достављеном понудом продавца Матијевић
(Пере) Мијата од 03.05.2019. године, након закљученог
Уговора о купопродаји земљишта.
По основу ове одлуке и прибављеног мишљења
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју, број: М-50/19 од 17.05.2019.године, закључиће се
Уговор о купопродаји земљишта, који ће у име општине
Дервента потписати Начелник општине.
Уговор о купопродаји земљишта изузет је од примјене
Закона о јавним набавкама, а у складу са чланом 10. став 1.
тачка е. Закона.
Члан 3.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
некретнина, као и трошкове везане за спровођење промјена у

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-163/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19), члана 37. став 2. и члана 89. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 28. сједници одржаној 29.
маја 2019. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ПАРК“
Члан 1.
Скупштина општине Дервента утврђује Нацрт
Регулационог плана „ПАРК“ (у даљем тексту: Нацрт плана).

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 4

04.06.2019.

11

Члан 2.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта плана на
јавни увид, јавност и власници непокретности на подручју за
које се доноси план, 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 послати
приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт плана.
Члан 3.
Носилац припреме плана задужен је за спровођење
информисања јавности о јавном увиду на начин наведен у
члану 2. овог закључка.
Члан 4.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама
општине Дервента, „ПРОЈЕКТ“ АД Бања Лука у Улици
Веселина Маслеше бр. 1/IV у Бања Луци, те мјесне заједнице
Дервента III, сваког радног дана у периоду од 8 до 15 часова, у
просторији унапред одређеној за јаван увид, а трајаће 30 дана.
Носилац припреме Регулационог плана одредиће
тачан датум одржавања јавног увида након ступања на снагу
овог закључка, а не касније од 30 дана од дана објаве.
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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
Извјештаја о реализацији Програма уређења градског
грађевинског земљишта у 2018. години, Скупштина општине
Дервента, на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године,
донијела је
З

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
реализацији Програма уређења градског грађевинског
земљишта у 2018. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-165/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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Члан 5.
За вријеме трајања јавног увида примједбе, приједлози
и мишљења на Нацрт плана уписују се у свеску са
нумерисаним странама, а која се налази у просторијама у
којим је изложен Нацрт плана или се у писаној форми
достављају носиоцу припреме плана.
Члан 6.

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
Извјештаја о зимском одржавању локалних путних праваца и
градских улица у периоду од 15.11.2018. до 15.03.2019. године,
Скупштина општине Дервента, на 28. сједници одржаној 29.
маја 2019. године, донијела је

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-148/19
29. маја 2019. године
Дервента

А

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
зимском одржавању локалних путних праваца и градских
улица у периоду од 15.11.2018. до 15.03.2019. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
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На основу члана 48. став 1, а у вези са чланом 45.
став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16), члана 37. став 2. тачка 4. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 14. Одлуке о извршењу Буџета општине Дервента за
2019. годину („Службени гласник општине Дервента“, број
13/18), а након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета
општине Дервента за период 01.01. – 31.03.2019. године,
Скупштина општине Дервента, на 28. сједници одржаној 29.
маја 2019. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
извршењу Буџета општине Дервента за период 01.01. –
31.03.2019. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-164/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-166/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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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
Извјештаја о годишњој реализацији Плана утрошка намјенских
средстава за техничко опремање, изградњу објеката и чување
ватрогасне опреме коју користи Територијална ватрогасна
јединица Дервента, Скупштина општине Дервента, на 28.
сједници одржаној 29. маја 2019. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
годишњој реализацији Плана утрошка намјенских средстава за
техничко опремање, изградњу објеката и чување ватрогасне
опреме коју користи Територијална ватрогасна јединица
Дервента.
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2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-167/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

З

А

К

04.06.2019.
Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
раду невладиних организација и удружења грађана на
подручју општине.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
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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 раду Првостепене стручне комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју, Скупштина општине Дервента, на 28.
сједници одржаној 29. маја 2019. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
раду Првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-168/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број: 01-022-170/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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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 стипендирању студената и ученика у школској
2018/2019. години, Скупштина општине Дервента, на 28.
сједници одржаној 29. маја 2019. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију
о стипендирању студената и ученика у школској 2018/2019.
години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
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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 остваривању права у складу са Законом о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,
Скупштина општине Дервента, на 28. сједници одржаној 29.
маја 2019. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
остваривању права у складу са Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-169/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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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 раду невладиних организација и удружења
грађана на подручју општине, Скупштина општине Дервента,
на 28. сједници одржаној 29. маја 2019. године, донијела је

Број: 01-022-171/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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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 запошљавању на подручју општине, броју и
структури незапослених лица, као и потребним кадровима за
развој општине, Скупштина општине Дервента, на 28. сједници
одржаној 29. маја 2019. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
запошљавању на подручју општине, броју и структури
незапослених лица, као и потребним кадровима за развој
општине.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-172/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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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 јавне расвјете на подручју општине
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Дервента, Скупштина општине Дервента, на 28. сједници
одржаној 29. маја 2019. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
стању јавне расвјете на подручју општине Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-173/19
29. маја 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

1465 С Л У Ж Б Е Н И Б И Л Т Е Н Страна 14.
На основу члана 59. а у вези са чланом 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 16,17 и 20. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 4/02,66/3,73/08 и
102/08) и члана 68. Статута oпштине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“ број:7/17), Начелник oпштине
Дервента д о н о с и
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Члан 7.

Надлежно Одјељење утврђује нацрт Закључка о
расподјели средстава за пројекте на основу предложеног
пројектног приједлога у којој се средства додјељују као и на
основу поднесеног извјештаја о раду и утрошку средстава у
претходној години.
Нацрт Закључка за спортске пројекте из претходног става
надлежно Одјељење припрема у законском року из Јавног
позива за доставу захтјева за додјељивање средстава.
Коначни Закључак за пројекте доноси Начелник општине
Дервента.
Уговор између спортског клуба и Начелника општине
потписују она спортска удружења којима су одобрена новчана
средства за годишњи рад (План рада и Финансијски план) у
виду исплате редовних грант средства равномјерно
распоређених на мјесечне износе према условима из Јавног
позива.
Број 1/1Критеријуми за додјелу средстава спортским
удружењима
Члан 8.
Расподјела средстава спортским удружењима вршиће
се на према сљедећим критеријумима:

ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Предмет правилника
Члан 1.
Правилником о финансирању у области спорта и
физичке културе на подручју општине Дервента (у даљем
тексту Правилник) утврђују се услови, критеријуми и начин
расподјеле средстава у области спорта и физичке културе која
се примјењују на сва спортска удружења (клубове) и на све
остале спортске субјекте на подручју Општине Дервента.
Члан 2.
Средства за остваривање потреба и интереса у
области спорта на територији општине Дервента,утврђених
Законом о спорту (у даљем тексту: Закон), обезбјеђују се у
буџету општине.
Члан 3.
Право на финансијска средства из буџета општине
Дервента имају спортска удружења (клубови) која доприносе
развоју спорта, те основне и средње школе а чије је сједиште
на подручју Општине Дервента, уз услов да задовољавају
критеријуме предвиђене овим Правилником.
Члан 4.
Расподјела средстава вршиће се на основу јавног
позива који расписује Начелник oпштине Дервента.
Јавни позив биће објављен на званичној интернет страници
Општине Дервента а по потреби и локалним медијима и
огласној табли општине Дервента.
Члан 5.
Нацрт расподјеле средстава врши Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности према запримљеним
захтјевима а према доле наведеним критеријумима.
Члан 6.
Захтјев за додјељивање средстава за финансирање и
суфинансирање спортских удружења, школског спорта и
физичке културе подноси се на штампаним обрасцима, који су
саставни дио овог Правилника.
Захтјев за додјелу средстава се подноси у пријемну
канцеларију општинске управе, лично или путем поште.
Број 1/15 С Л У Ж Б Е Н И Б И Л Т Е Н Страна 15.

1. Стручни рад са млађим селекцијама
2. Број чланова и активних спортиста у клубу
3. Традиција клуба и постигнути резултати
4. Број такмичења у коме се такмиче селекције клуба
(млађи пионири, пионири, кадети,јуниори, сениори
5. Припадност приоритетној грани спорта
6. Клубови који се организују у спортска друштва и у
којима је удружено више спортскихграна
7. Степен - ранг такмичења
8. Масовност гране спорта и број регистрованих
клубова
9. Такмичење у некој од лига коју организује кровни
савез или асоцијација
10. Атрактивност спорта у Дервенти, Републици
Српској, БиХ и шире
11. Учешће клуба на званичним међународним
такмичењима
Члан 9.
Спортска удружења из члана 3. овог Правилника могу
да поднесу захтјев за додјелу средстава из буџета општине
Дервента под условом да:
1. послују на непрофитној основи
2. имају сједиште организују на територији општине
Дервента
3. су уписани у регистар код надлежног судског органа
4. су уписани у спортски регистар који води надлежно
Министарство.
4. имају потврду о пореској регистрацији (ЈИБ)
5. имају активан трансакцијски рачун у банци
6. су директно одговорна за припрему и извођење
програма
7. нису у поступку ликвидације, стечаја и под
привременом забраном обављања дјелатности
8. немају блокаду пословног рачуна
9. су доставили извјештај о утрошку средстава
додјељених из буџета Општине у претходној години,по
претходном јавном позиву
Члан 10.
По објављеном јавном позиву апликанти из члана 3.
ове Одлуке су дужни да поднесу сљедећу документацију:
- испуњен и потписан пријавни образац овјерен
печатом подносиоца захтјева
- Статут (копија)
- рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија)
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- рјешење о упису у спортски регистар који води
надлежно Министарство
- увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (копија)
- уговор са банком с наведеним трансакцијским
рачуном (копија)
Број 1/15 С Л У Ж Б Е Н И Б И Л Т Е Н Страна 17.
Члан 11.
Средства додјељена спортским удружењима из буџета
Општине Дервента могу бити утрошена за сљедеће намјене:
- накнаде по основу ангажовања спортских стручњака
који учествују у реализацији програма (тренери)
- таксе и други трошкови службених лица
- трошкови стручне едукације
- котизације, чланарине
- накнаде за израду завршног рачуна удружења
- трошкови исхране спортиста
- трошкови љекарских прегледа спортиста
- трошкови регистрације играча
- трошкови набавке опреме за играче
- трошкови набавке спортских реквизита и опреме за
одржавање спортских терена
- трошкови путовања и дневница
- трошкови превоза
- трошкови горива и мазива
- трошкови закупа спортских објеката
- услуге одржавања хигијене у спортским објектима и
набавка средстава за чишћење
- трошкови комуналних услуга
- други трошкови неопходни за реализацију програма
(маркетинг, штампање плаката, канцеларијски материјал и сл.)
Члан 12.
Средства додијељена спортским удружењима из
буџета oпштине Дервента не могу бити утрошена за сљедеће
намјене:
- покривање губитака
- отплата рата по основу закључених уговора (лизинг,
кредит)
- куповина алкохолних пића и дувана
- затезне камате и казне, осим казни надлежног Савеза
- губици због промјене курса валуте на финансијском
тржишту

04.06.2019.
Члан 15.

Носиоци програма из члана 3. овог Правилника
подносе надлежном Одјељењу захтјев са образложењем за
додјелу средстава.
Члан 16.
За средства из претходног члана апликанти могу
подносити захтјеве током цијеле буџетске године према
условима из Јавног позива.
Члан 17.
Расподјелу средстава, која су предвиђена као пројекти
за спорт одобрава Начелник на приједлог надлежног
Одјељења за расподјелу средстава који провјерава
оправданост захтјева.
Члан 18.
Додјела средстава из члана 17. ове Одлуке се врши за
сљедеће намјене:
- финансирање развоја омладинског спорта,
- финансирање непланираних трошкова спортских
клубова који се нису могли предвидјети на почетку
календарске године,
- награђивање посебних успјеха спортских клубова у
току календарске године,
- финансирање одласка клубова на такмичења која
нису планирана редовним програмом
- организацију спортских догађаја која се нису могла
предвидјети кроз редован програм
- додатна финансијска средства за прелазак клуба у
виши ранг такмичења због повећаних трошкова у наставку
првенства,
- за набавку спортске опреме и реквизита који нису
планирани редовним програмом
- финансирање програма клубова регистрованих у току
буџетске године (укључујући спорт инвалидних лица и
рекреативног спорта)
-остале
спортске
активности
предвиђене
критеријумима из члана 8. овог Правилника
Извјештавање

Члан 13.

Члан 19.

У случају злоупотребе и лажног приказивања података
везаних за рад спортских удружења, иста неће бити
финансирана из буџета Општине у периоду од једне (1)
године.
Школски спорт

Извјештај
о
утрошеним
средствима
обухвата
наративни и финансијски дио према обрасцима које прописује
надлежно Одјељење.
Извјештаји из претходног става се подносе надлежном
Одјељењу следећом динамиком:
- до 10.04. текуће године правдање за утрошак грант
средстава за мјесеце јануар, фебруар и март
- до 10.07. текуће године правдање за утрошак грант
средстава за мјесеце април, мај и јун
- до 10.10. текуће године правдање за утрошак грант
средстава за мјесеце јул, август и септембар
- до 31.12. текуће године правдање за утрошак грант
средстава за мјесеце октобар, новембар и децембар
- до 31.03.текуће године годишњи биланс стања и
биланс успјеха
- до 30.06.текуће године за правдање средстава за
реализоване пројекте у периоду од 01.01.-30.06.
- до 31.12. текуће године за правдање средстава за
реализоване пројекте у периоду од 01.07.-31.12.
Л Т Е Н Страна 19.

Члан 14.
Средства за школски спорт, сходно Правилнику о
организовању школског спорта у Републици Српској,
расподјељују се за сљедеће намјене:
- школска такмичења
- љекарски преглед ученика – учесника школских такмичења
- превоз ученика на такмичења
- набавку пехара, диплома, захвалница побједницима на
спортским такмичењима Л У Ж 8.
- набавка спортске опреме за такмичења
Организатор школског такмичења подноси захтјев за
додјелу финансијских средстава за одржавање школског
такмичења,
Захтјев мора да садржи спецификацију јасно дефинисаних
трошкова за такмичење.
Финансирање физичке културе – пројекти

Члан 20.
Корисник средстава је дужан да изврши поврат
дозначених средстава у буџет Општине Дервента, те губи
право на суфинансирање из буџета Општине Дервента у
наредној години, уколико:
својим пропустом не изврши реализацију програма
рада удружења
средства утроши ненамјенски
не достави у предвиђеном року извјештај о утрошку
средстава
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престане да испуњава услове који су на основу овог
Правилника потребни за добијање средстава
спријечи или онемогући спровођење контролних мјера
Контрола потрошње средстава и реализације програма
Члан 21.
Спортско удружење (клуб) коме су средства
додијељена у обавези је да води све потребне евиденције које
надлежним одјељењима омогућавају спровођење контроле
утрошка средстава и реализације програма.
Корисник средстава је у обавези да овлашћеним
лицима Општинске управе општине Дервента омогући увид у
цјелокупну документацију и у поступку контроле пружи сва
потребна обавјештења.
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Захтјев за сагласност
надлежном Одјељењу.

на

измјене

подноси

се

Члан 24.
Одобрено,
односно
започето
финансирање
реализације програма може се обуставити ако корисник
средстава није доставио извјештај са потребном комплетном
документацијом о остваривању програма или дијелова
програма и коришћењу средстава буџета општине Дервента.
Члан 25.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о финансирању/суфинансирању у области спорта и
физичке културе и категоризацији спортова општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“ број 12/17).

Члан 22.

Члан 26.

Спортско удружење (клуб) коме су средства
додијељена за такмичарски спорт и носилац одобреног
програма дужан је да намјенски користи средства добијена из
буџета општине Дервента.
Корисник буџетских средстава из става 1. у обавези је
да набавку добара, услуга или радова врши у складу са
законом којим се уређују јавне набавке.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број:02- 40-321/19
20. маја 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

Члан 23.
Измјене у погледу одобрених средстава за реализацију
активности из програма рада клуба могу се извршити ако се
тиме не угрожава циљ програма.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
НАЧЕЛНИК – ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ

Тачан назив и адреса клуба-гпдина
псниваоа
Телефпн,е-маил клуба
Име и презиме лица кпје представља
клуб и брпј телефпна
Назив званичнпг такмичеоа у кпме је
клуб учествпвап у претхпднпј сезпни и
пстварени пласман клуба; пстали
значајни резултати клуба и ппјединца
Назив такмичеоа, систем (лига
такмичеое,турнирскп такмичеое) и
ранг такмичеоа у кпме
учествују(ппштински,републички,држа
вни)у кпјем ће учествпвати сенипри
клуба у текућпј сезпни
Брпј такмичара кпји су регистрпвани
кпд гранскпг сппртскпг савеза за
текућу сезпну

мушки

сен

јун

кад

женски

пип

Укуп

сен

јун

кад

пип

Укуп

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 4
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Омладинске селекције кпје учествују у
редпвнпм такмичеоу (навести назив
селекције и назив такмичеоа у кпјем
ће та селекција учествпвати у текућпј
сезпни)
Име и презиме тренера кпји има ВСС
стручну спрему и назив и брпј оихпве
тренерске лиценце
Брпј псталих тренера (ВШ,ССС и пстали)
назив и брпј оихпвих тренерских
лиценци

мушки

Брпј чланпва и активних сппртиста у
клубу

Сен

јун

кад

женски

пип

Укуп

сен

јун

кад

пип

укуп

Финансијске пбавезе клуба према
савезу за такмичеое у текућпј сезпни
(навести назив
пбавезе/кптизација,чланарина,регистр
ација и изнпс у КМ)

Mјестп и датум:
__________________

Печат клуба и пптпис пдгпвпрнпг лица:
____________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
НАЧЕЛНИК - АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДЕРВЕНТА

Дервента, Трг ослобођења бр.3, 74400 Дервента Тел: ++387 53 315 169,
Факс: ++387 53 315 184 e-mail: derv.pri@gmail.com

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ
СПОРТСКИ КЛУБ:
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА :
Адреса удружења грађана:
Добијена финансијска средства од општине Дервента:

Расхпди за квартал :

Расходи
Трпшкпви такмичеоа
Трпшкпви стручнпг рада(тренери)
Трпшкпви судија и делегата

Износ

Документација
(фактуре,уговори,фискални
рачуни,изводи из банке и
сл…)

Напомена

04.06.2019.
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Трпшкпви сппртских пбјеката
Љекарски прегледи
Сппртска ппрема
Административни трпшкпви
Трпшкпви репрезентације
Трпшкпви превпза
Трпшкпви играча

Потпис овлашћене особе и печат
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
НАЧЕЛНИК - АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДЕРВЕНТА

Дервента, Трг ослобођења бр.3, 74400 Дервента Тел: ++387 53 315 169,
Факс: ++387 53 315 184 e-mail: derv.pri@gmail.com
Образац за правдање средстава (финансијски и наративни извјештај) о реализованом пројектном приједлогу

Назив корисника средстава

Назив пројекта

Адреса, број телефона и е-mail

Број и датум Закључка о финансирању пројекта

Мјерљиви индикатори учинка (статистички подаци,
број учесника, финансијски резултати, допринос
локалној заједници, проширење капацитета и сл)
Извјештај о реализацији пројекта
(опис реализације пројектне активности са детаљима о мјесту и времену одржавања, партнерима, учесницима, резултатима и др.
важним подацима...)
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Финансијски извјештај
Извјештај по буџетским ставкама
Ред.
бр.

Спроведене буџетске ставке
(пројектне активности)

Износ у КМ

1
2
3
4
5
УКУПНО

Подаци о фискалном рачуну, односно подаци о
другом одговарајућем доказу о утрошку средстава
уколико корисник средстава, добављач услуга,
односно извршилац радова, према посебном закону
из области фискализације не подлијеже обавези
издавања
фискалног рачуна.

Остали докази о утрошку финансијских средстава:
овјерен извод банке на дан када је рачун плаћен тј.
доказ о жиралном плаћању,копија уговора о дјелу,
ситуација о изведеним грађевинским
радовима,копија пореске пријаве, доказ о плаћеној
царини за робу увезену из иностранства(уколико
иста подлијеже царинском опорезивању)

Напомена:

Потписивањем овог извјештаја под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу гарантујем да су сви
наведени подаци тачни и потпуни.

Датум подношења извјештаја:

Потпис одговорног лица:
М. П.
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147
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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Приједлог пројекта се израђује у форми, на начин
дефинисаном овим правилником
Приjедлог пројекта садржи сљедеће:
•Планирана средства и план потрошње,
•План активности и промоциjе
•Административни
пројекта

подаци

о

подносиоцу

приједлога

П Р А В И Л Н И К
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ПУТЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, критеријуми,
начин и поступак додјеле средстава удружењима грађана из
Буџета Општине Дервента.
Члан 2.
Буџетом општине Дервента у оквиру потрошачке
јединице - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (у
даљем тексту: Одјељење), планираjу се средства за
суфинансирање пројектних активности удружења.

•Одговорне особе за имплементацију пројекта.
Члан 8.
Приликом пријављивања на јавни позив, подносилац је
дужан поред попуњеног пријавног обрасца и Приједлога
пројекта са прилозима, доставити додатну документацију, и то:
•Основни подаци о удружењу грађана
•План рада за текућу годину
•Финансијски план за текућу годину
•Статут Удружења
•Pјешење о регистрацији код надлежног органа
•Увјерење о пореској регистрацији-ЈИБ
•Уговор са банком са наведеним трансакцијским рачуном
Члан 9.

Члан 3.
На јавни позив може се пријавити удружење које је
регистровано у складу са законом код надлежног суда или
другог надлежног органа и које има сједиште или регистровану
организациону јединицу на подручју општине Дервента или
пројекат реализује на подручју општине Дервента.
Удружење које је пријавило пројекат за суфинансирање путем
јавног позива дужно је да реализује исти на подручју општине
Дервента, до краја године у којој је објављен јавни позив.
Члан 4.
Средства за финансирање пројеката из члана 2. овог
Правилника додјељују се удружењима грађана након
спроведеног јавног позива, у складу са овим Правилником.
Члан 5.
Јавни позив за пријаву пројеката удружења грађана за
суфинансирање из буџета општине Дервента (у даљем тексту:
јавни позив) расписује Начелник општине.
Административно – техничке послове у вези са јавним позивом
обавља надлежно Одјељење.
Текст јавног позива садржи:
•висину средстава која се додјељују
•намјену средстава за
удружења грађана

суфинансирање

пројеката

Подношење пријава
је
лично путем протокола
општине Дервента или препорученом поштом на адресу:
Општина Дервента, Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности Трг ослобођења 3, 74 400 Дервента.
Члан 10.
Начелник општине рјешењем именује Комисију.
Комисија има 5 (пет) чланова од чега 3 (три) члана
Комисије именује се из реда запослених у општинској управи а
2 (два) члана Комисије се именују из реда истакнутих
активиста у НВО сектору.
Мандат Комисије траје до окончања послова и
задатака утврђених рјешењем о именовању.
Комисија засједа по потреби и води записник са
сједница.
У случају сукоба интереса који доводи у питање
објективност и непристрасност члана Комисије, члан Комисије
ће бити искључен из разматрања и гласања у предмету који
може представљати сукоб интереса.
Члан 11.
Комисија бира предсједника Комисије већином гласова
од укупног броја чланова
Комисија те на 1.(првој) сједници доноси Пословник о
раду.
Стручне, административне и друге послове за потребе
Комисије обавља запослени радник општинске управе који се
бави пословима сарадње са НВО.

•услови и право учешћа,
Члан 12.
•обавезну документацију за пријављивање,
•процедуру и рок у којем се пријаве подносе
•период и мјесто реализације пројекта,
•рок и начин провођења јавног позива.
•минималан и максималан износ који се може одобрити
Члан 6.
Јавни позив објављује се на web- страници општине
Дервента а по потреби и у Дервентском листу и огласној табли
општине Дервента.
Члан 7.
Пројекти се пријављују путем пријавног обрасца који је
саставни дио овог Правилника.

Комисија на сједници утврђује благовременост и
комплетност достављене документације.
Уколико нису испуњени услови из става 1. овог
члана,пројектни предлог се не разматра.
Комисија вреднује приједлоге пројеката према
критеријумима, са припадајућим бројем бодова:
•Финансијски и оперативни капацитет Удружења: број
бодова 1-5
•Релевантност пројекта: број бодова 1-5
•Методологија реализације пројекта: број бодова 1-5
•Одрживост пројекта: број бодова 1-5
•Буџет и рационалност трошкова: број бодова 1-5
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У поступку оцјењивања сваког појединачног пројекта
Комисија попуњава образац који садржи:
•констатацију да Комисија прихвата пројекат
или
одбија пројекат,
•оцјену пројекта (број бодова),
•образложење у случају кад се пројекат одбија,
•у рублику „остало“ могу се унијети и друга запажања
Комисије везана за пројекат,
•потпис предсједника и чланова Комисије.

04.06.2019.

•Сарадња са другим омладинским организацијама и
омладинским мрежама као и формирање кровне омладинске
организације.
•Ангажовање студената из Универзитетских центара из
БиХ и Србије
•Афирмација омладинског дјеловања и партиципација
омладине у сферама одлучивања
•Остале активности које доприносе побољшању и
промовисању општине Дервента

Члан 13.

Члан 15.

Сваки критеријум из члана 12. овог Правилника
оцјењују појединачно чланови Комисије - на прописаном
Обрасцу за оцјењивање приједлога пројекта, који је саставни
дио овог Правилника.
Коначна оцјена приједлога пројекта је просјек оцјена
којe су појединачно додијелили чланови Комисије.

Неће се суфинансирати пројекти удружења:
•која нису извршила своје обавезе из раније одобрених
пројеката, суфинансираних из буџета општине Дервента и која
нису оправдали одобрена средства из претходног периода.
•који се искључиво темеље на инвестиционим
улагањима, изградњи или адаптацији капиталних објеката, или
на куповини опреме осим ако је неопходна за успјешну
имплементацију пројекта, а чија вриједност прелази 10% од
укупно тражених средстава,
•која
представљају
индивидуална
спонзорства/стипендије за студије, или за учествовање у
радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима,
тренинг курсевима,
•који су усмјерени према политичким активностима,
•који су намијењени за искључиву добит појединца,
•који се заснивају на додјељивању средстава трећој
страни.
•административни трошкови ( координација пројекта,
превоз и канцеларијски трошкови), у износу већем од 50 % од
укупно одобреног износа од стране општине Дервента.

Члан 14.
Одредбе овог правилника примјењиваће се на пројекте
удружења који се реализују из приоритетних области везаних
за : културу, науку, лица са посебним потребама, омладину,
развој цивилног друштва, заштиту животне средине, туризам,
равноправност полова, волонтеризам и друге.
Критеријуми по којима Комисија обавља оцјењивање
су:
•Помажу рјешавању проблема дјеце, омладине,
незапослености, старих особа и других грађанских иницијатива
које помажу развоју општине Дервента.
•афирмишу и помажу развој предузетништва,
међусобни
проток
информација,
промовисање
свих
позитивних потенцијала општине
•афирмишу и помаже повећању
туристичких и
еколошких активности и очувању животне средине
• афирмишу стварању позитивног имиџа општине
•побољшљвљју партиципацију грађана у процесу
одлучивања и подижу ниво демократизације у локалној
самоуправи
• Удружења грађана имају ангажоване волонтере
•Промовише се права жена, рањивих категорија и
националних мањина
• Дефинисаност пројекта у географском, социјалном и
културном контексту
•Самоодрживост пројектних приједлога
•Усаглашеност пројектних активности са другим
сличним пројектима
•Иновативни аспект пројекта
•Спремност за сарадњу и партнерским односима са
другим удружењима грађана и органима и институцијама
јавног сектора
•Јавна признања за резултате пројекта
•Програми, пројекти и активности одобрени од других
донатора при чему општина Дервента суфинансира до 20%
одобрених средстава
•Културно-умјетнички програми се одвијају у Дервенти
•Програми, пројекти и активности се уклапају у пројекте
културе предвиђене за ту годину
•Афирмише се фолклор, сликарство и пјесништво кроз
партнерски однос са умјетницима ван општине Дервента
•Програми, пројекти и активности развијају креативне
способности становништва у Дервенти
•Издавање научних дијела везаних за општину
Дервента
•Обухваћање што већег броја становништва свих
категорија (што већи број учесника и корисника)
•Посјета гледалаца одржаном културно-умјетничком
догађају
•Афирмација младих и њихово ангажовање у друштву
•Развој омладинског организовања и рјешавању
проблема омладине
•Организовање спортских манифестација са што већим
учешћем основних и средњих школа
•Информисаност омладине и организовање јавних
трибина
•Развијање пројеката везаних за борбу против дроге,
алкохола, трговине бијелим робљем и сл.
•Активности везане за запошљавање омладине

•трошкови закупа простора чији је власник лице које
обавља одређене функције у удружењу или је са истим у
родбинским односима.
Члан 16.
Резултати јавног позива објављују се на web- страници
општине Дервента а по потреби и у локалним медијима и
огласној табли.
Члан 17.
На основу оцијене пројекта удружења а које је донијела
Комисија,
одјељење израђује приједлог Закључка о
суфинансирању пројеката удружења грађана из буџета
општине Дервента, те га просљеђује Начелнику општине на
усвајање.
Члан 18.
Удружење којем је одобрено суфинансирање пројекта
из буџета општине Дервента, дужно је Одјељењу доставити
наративни и финансијски извјештај по завршетку пројекта,
односно периодични извјештај , у зависности од временског
трајања пројекта.
Перидични извјештај се подноси за свако тромјесечје
трајања пројекта.
Рок за доставу извјештаја је 30 дана од реализације
пројекта.
Извјештаји се достављају на обрасцу који је саставни
дио овог Правилника.
Члан 19.
Праћење реализације пројеката заснива се на
информацијама добијеним путем наративних и финансијских
извјештаја и посјета на терену.
Члан 20.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о суфинансирању пројеката удружења грађана
путем јавног позива („Службени гласник општине Дервента“
број 18/17)
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
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Број: 02-40-322/19
20.маја 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
НАЧЕЛНИК - АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДЕРВЕНТА
Дервента, Трг ослобођења бр.3, 74400 Дервента Тел: ++387 53 315 169,
Факс: ++387 53 315 184 e-mail: derv.pri@gmail.com

АПЛИКАЦИОНА ФОРМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА – НВО ОРГАНИЗАЦИЈА

1.

Удружење грађана: _____________________________

2.

Назив пројекта :

3.

Генерални циљ пројекта :

4.

Датум почетка реализације :

5.

Трајање пројекта :

6.

Подручје покривено пројектом :

7.

Детаљан опис пројекта :
1. Опис пројекта

2.

План активности

3.

Одговорне особе за реализацију активности
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8.

04.06.2019.

Буџет пројекта
1. Властито учешће
2. Учешће општине
3. На посебној форми испунти детаљан буџет

Потпис овлаштене особе и печат :

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
НАЧЕЛНИК - АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДЕРВЕНТА

Дервента, Трг ослобођења бр.3, 74400 Дервента Тел: ++387 53 315 169,
Факс: ++387 53 315 184 e-mail: derv.pri@gmail.com

ФИНАНСИЈСКА ФОРМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА:
НАЗИВ ПРОЈЕКТА, ПРОГРАМА,АКТИВНОСТИ:
Адреса удружења грађана:
ОБЛАСТ (спорт, култура, НВО, омладинске организације...)
Тражена финансијска средства од општине Дервента:
КАТЕГОРИЈА ФИНАНСИРАЊА

Јединица

Трошкови особља

особа

Телефон и интернет

минут

Канцеларијски материјал

комад

Припрема пропагандног материјала

услуга

Штампање пропагандног материјала

комад

Дистрибуција пропагандног материјала

комад

Храна

оброк

Освјежење

комад

Изнајмљивање простора за пројекат

дан

Озвучење

дан

Трошкови спавања за госте

дан

Путни трошкови

литар

Надокнаде волонтерима

дан

Оглашавање у новинама

комад

Изнајмљивање опреме

комад

Напомена :

Број јединица

Јединична цијена

Укупно у КМ

Властито
учешће

04.06.2019.
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Детаљнија објашњења наведених трошкова можете објаснити на посебном документу
Потпис овлашћене особе и печат

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
НАЧЕЛНИК - АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДЕРВЕНТА

Дервента, Трг ослобођења бр.3, 74400 Дервента Тел: ++387 53 315 169,
Факс: ++387 53 315 184 e-mail: derv.pri@gmail.com
Образац за правдање средстава (финансијски и наративни извјештај) о реализованом пројектном приједлогу
Назив корисника средстава

Назив пројекта

Адреса, број телефона и е-mail

Број и датум Закључка о финансирању пројекта

Мјерљиви индикатори учинка (статистички подаци,
број учесника, финансијски резултати, допринос
локалној заједници, проширење капацитета и сл)
Извјештај о реализацији пројекта
(опис реализације пројектне активности са детаљима о мјесту и времену одржавања, партнерима, учесницима, резултатима и др.
важним подацима...)

Финансијски извјештај
Извјештај по буџетским ставкама
Ред.
бр.

Спроведене буџетске ставке
(пројектне активности)

1
2
3
4
5
УКУПНО

Износ у КМ
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Подаци о фискалном рачуну, односно подаци о
другом одговарајућем доказу о утрошку средстава
уколико корисник средстава, добављач услуга,
односно извршилац радова, према посебном закону
из области фискализације не подлијеже обавези
издавања
фискалног рачуна.

Остали докази о утрошку финансијских средстава:
овјерен извод банке на дан када је рачун плаћен тј.
доказ о жиралном плаћању,копија уговора о дјелу,
ситуација о изведеним грађевинским
радовима,копија пореске пријаве, доказ о плаћеној
царини за робу увезену из иностранства(уколико
иста подлијеже царинском опорезивању)

Напомена:

Потписивањем овог извјештаја под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу гарантујем да су сви
наведени подаци тачни и потпуни.

Датум подношења извјештаја:

Потпис одговорног лица:
М. П.

148

политикама и рачуноводственим процјенама општине

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19),
члана 7. Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске („Службени гласник РС“, број: 94/15), члана 89. Став
3. Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“
број: 7/17),
а у складу са Правилником о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике
(„Службени гласник Републике Српске“ број 115/17 и 118/18),
Начелник општине Дервента доноси

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 10/18)
мијења се члан 79. и гласи:
„(1) Трајни извори средстава формирају се:
1) преузимањем салда трајних извора утврђених на
крају претходног извјештајног периода,
2) из оснивачког улога обезбијеђеног за оснивање
буџетског корисника у складу са одлуком о оснивању, уколико
се ради о новом буџетском кориснику,
3) из расподијељиног финансијског резултата ранијих
година, а на основу одлуке Скупштине општине у складу са
чланом 82. став 1. овог правилника,
4) у осталим случајевима дозвољеним МРС-ЈС и
другим релевантним прописима.
(2) Формирани трајни извор средстава не везује се за
појединачне ставке имовине признате на страни активе, нису
предмет пописа нити нужно искњижавања у случају продаје,
преноса или губитка имовине по основу које су првобитно
били формирани.“.

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
РАЧУНОВОДСТВУ,
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПРОЦЈЕНАМА ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА
Члан 1.
У Правилнику о рачуноводству, рачуноводственим
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Члан 2.

Послије члана 79.додаје се нови члан 79а, који гласи:
„Члан 79а.
Трајни извори средстава увећавају се или умањују:
1)на основу одлуке Скупштине општине у складу са
чланом 82. став 2. овог правилника,
2)приликом укључивања финансијских извјештаја
буџетских корисника у консолидовани биланс стања у складу
са чланом 114.овог правилника,
3) приликом укључивања финансијских извјештаја
других ентитета јавног сектора у консолидовани биланс
стања у у складу са чланом 115.овог правилника и
4) у осталим случајевима дозвољеним МРС-ЈС и
другим релевантним прописима“.
Члан 3.
У члану 83.послије ријечи „резултат“ додају се и
ријечи:“ и трајни извори средстава“, а ријеч „исказује“
замјењује се ријечју „исказују“
Члан 4.

податке о елементарним непогодама и другим несрећама на
подручју општине, предузетим и планираним мјерама и
активностима у току спровођења акције заштите и спасавања
на подручју општине и другим активностима од значаја за
заштиту и спасавање;
2)преноси наредбе, одлуке, обавјештења, инструкције
и препоруке Општинског штаба за ванредне ситуације;
3)остварује сарадњу и врши размјену података о
елементарним непогодама и другим несрећама са
оперативним центрима сусједних општина и са Подручним
оперативним центром Добој;
4)за потребе Општинског штаба за ванредне
ситуације, припрема обавјештења за медије о елементарном
непогодама и другим несрећама и о активностима које су од
значаја за заштиту и спасавање;
5)припрема и доставља дневне и периодичне
извјештаје о елементарним непогодама и другим несрећама
на подручју општине, води Дневник рада и књигу примљених
и посланих докумената, као и службене забиљешке о
подацима примљеним путем телефонског позива или
непосредно, у прописаним обрасцима и
6)извршава и друге задатке у складу са одлукама
органа надлежних за руковођење акцијама заштите,
спасавања и пружања помоћи.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Општине Дервента“.
Број: 02 -402-10/19
3. јуна 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 125. став 1. тачка в. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) и члана 68. став 1.
тачка 10. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17), Начелник општине Дервента
доноси
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ОПЕРАТИВНО – КОМУНИКАЦИЈСКОГ
ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број:02-81-25
22. априла 2019. године
с.р.
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић,
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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 13.05. 2019. године, донио је
О Д Л У К У

Члан 1.
У оквиру Општинског штаба за ванредне ситуације
оснива се оперативно-комуникацијски центар општине
Дервента.
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О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗАКУПЦУ ТОМИНЧИЋ ЖАРКИ
Члан 1.

Члан 2.
Оперативно-комуникацијски центар општине Дервента
активира се у случају елементарне непогоде и друге несреће.
Члан 3.
Одлуку о активирању оперативно-комуникацијског
центра доноси Начелник општине Дервента.
Члан 4.

Даје се у закуп путем непосредне погодбе градско
грађевинско земљиште означено као (дио) к.ч. број 3734/1,
КО Дервента 1, површине 25,00 m2, ради постављања
привременог објекта типа тенда, по мјесечној цијени
закупнине са укљученим ПДВ-ом, у износу од 131,60 КМ
закупцу Томинчић Жарки, на период до 31.12.2019. 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.

Оперативно-комуникацијски центар општине Дервента
састоји се од руководиоца и четири (4) оперативца.
Члан 5.
Рјешењем
Начелника
општине
извршиће
се
именовање чланова у оперативно-комуникацијски центар
општине Дервента.
Члан 6.
Задаци оперативно-комуникацијског центра су:
1)прикупља, обрађује и доставља органима општине и
Подручном
оперативно-комуникацијском
центру
Добој

Члан 3.
Ову oдлуку објавити у
општине Дервента“.
Број: 02-370-223/18
13. маја 2019. године
Дервента

„Службеном гласнику

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 4

26

04.06.2019.

-Станић Данијела, секретар Комисије.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента”, број 7/17) и члана 6.
став 1. Правилника о давању у закуп станова на којима на
постоји станарско право („Службени гласник општине
Дервента”, број 6/16), Начелник општине Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е

2.Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења је да утврди
тржишну
вриједност
грађевинског
земљишта,
која
подразумијева тржишну вриједност на тржишту, а зависно од
понуде и потражње у вријеме продаје или замјене.
3.Тржишна вриједност грађевинског земљишта
утврђена на начин из претходне тачке, важи најдуже годину
дана од дана доношења одлуке о тржишној вриједности
грађевинског земљишта.

О ИМЕНОВАЊУ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ

5.Престаје да важи Рјешење о формирању Комисије
за утврђивање тржишне вриједности грађевинског земљишта,
број : 02-111-52/18 од 21.06.2018. године, („Службени гласник
општине Дервента“, број : 8/18).

1. У Стамбену комисију именују се:
-

4.Комисија се именује на период од једне године.

Грозда Кесер, предсједник
Мирјана Тодорић, члан
Ведран Тадић, члан
Биљана Ђураш, члан и
Драган Вукадиновић, члан.

6. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

2. Задатак комисије из члана 1. овог рјешења је да:
- распише конкурс за давање у закуп станова на којима
не постоји станарско право,
- отвори пристигле пријаве,
- сачини листу приоритета и исту објави на огласној
табли општинске управе,
- обавијести све подносиоце пријава о објављеној
листи приоритета,
- донесе одлуку о приговору на објављену листу
приоритета,
- сачини коначну листу приоритета и исту објави на
огласној табли општинске управе,
- донесе одлуку о давању станова у закуп.
3. Мандат комисије истиче након правоснажног
окончања поступка додјеле станова у закуп по основу
конкурса из члана 2. тачка 1. овог рјешења.
4. Доношењем овог рјешења престаје да важи Рјешење
о именовању стамбене комисије, број: 02-111-27 од
05.04.2018. године („Службени гласник општине Дервента”,
број 5/18).
5. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента”.
Број: 02-111-11/19
30. априла 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одредбом члана 13. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник општине
Дервента“, број : 4/18), прописано је да тржишну вриједност
за сваки конкретан случај утврђује комисија коју именује
начелник општине, а која се именује на период од једне
године, и састоји се од пет чланова, од којих најмање два
члана морају бити овлаштени вјештаци, те да тржишна
вриједност грађевинског земљишта, подразумијева тржишну
вриједност која се може постићи на тржишту, и која зависи од
односа понуде и потражње у вријеме његове продаје или
замјене, као и да тржишна вриједност грађевинског
земљишта, важи најдуже годину дана од дана доношења
одлуке, без обзира колико је лицитација било објављено, а
одредбом члана 12. став 2. и 3. наведене одлуке прописано је
да одлуку о замјени градског грађевинског земљишта и
осталог грађевинског земљишта у својини општине за друго
градско грађевинско земљиште и остало грађевинско
земљиште доноси скупштина општине, а прије доношења
одлуке тржишну вриједност земљишта које је у својини
општине процјењује комисија из члана 13. одлуке, а тржишну
вриједност земљишта које општина узима у замјену,
процјењује власник земљишта путем овлаштеног вјештака.
С обзиром да се Комисија именује на период од једне
године, престаје да важи Рјешење о формирању Комисије за
утврђивање тржишне вриједности грађевинског земљишта,
број : 02-111-52/18 од 21.06.2018. године, („Службени гласник
општине Дервента“, број : 8/18).
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Из напријед наведених разлога одлучено је као у
диспозитиву рјешења.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 13. став 2. и 3. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Дервента“, број : 4/18), члана 68. и члана 89. став 3.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број : 7/17), Начелник општине Дервента, донио је

Упутство о правном лијеку :
Против овог рјешења именовани имају прао да уложе
приговор Начелнику општине Дервента у року од осам дана
од дана достављања рјешења.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Број : 02-111-19/19
24. маја 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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1.Формира се Комисија за утврђивање тржишне
вриједности грађевинског земљишта, у саставу :
-Кесер Грозда, предсједник,
-Живанић Споменка ,вјештак грађевинске струке, члан
-Бећаревић Љубица, вјештак економске струке, члан
-Јефтић Синиша, члан,
-Ковачевић Сњежана, члан

О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-372-16/19 од
30.04.2019. године извршило је у регистру заједница зграда, у
регистарском листу број: 1-74, упис промјене лица
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање дијелом
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зграде Дервента, Улица српске војске СП-106, улаз Е,
сљедећим подацима:

са

Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде Дервента, Улица
српске војске СП-106, улаз Е, тако што се из регистра брише
ранији заступник, Будимир Боровчанин, а у регистар се
уписује лице овлаштено за заступање заједнице, Радислав
Врачевић, предсједник Скупштине, који заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 06-372-16/19
30. априла 2019. године
Дервента

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

154
О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-372-19/19 од
17.05.2019. године извршило је у регистру заједница зграда, у
регистарском листу број: 1-72, упис промјене лица
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање зградом
Дервента, Улица браће Јуовића број 2,
са сљедећим
подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање зградом Дервента, Улица браће
Југовића број 2, тако што се из регистра брише ранији
заступник, Марко Шево, а у регистар се уписује лице
овлаштено за заступање заједнице, Перица Станојевић,
предсједник Скупштине, који заступа заједницу самостално и
без ограничења.
Број: 06-372-19/19
24.маја 2019. године
Дервента

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