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Члан 3.

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 29.
сједници одржаној 27. јуна 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК БР. 4“

План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
План je израђен од стране УРБИС ЦЕНТАР д.о.о.
Бања Лука и саставни је дио ове одлуке.
Члан 4.
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 1.

Члан 6.

Општина
Дервента
доноси
измјене
дијела
Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК
бр. 4“ (у даљем тексту: План).
Граница обухвата Плана за који се врши измјена
дефинисана је: на сјеверу осовином улице Младена
Стојановића тј. дијелом парцеле означене као к.ч.бр. 1339/1
к.о. Дервента 1, затим се сјеверна граница наставља на
границу са парцелама к.ч.бр. 1354, затим пресјеца парцелу
к.ч.бр. 892/1 до јужне границе парцела к.ч.бр. 891, 890, 889,
888 и 887, те се даље граница наставља на источној страни
са западном границом парцеле која је означена као к.ч. бр.
893, а на којој се налази објекат дјечијег обданишта, па све до
јужне тачке границе парцеле к.ч. бр. 893 након чега се даље
граница наставља на западну границу парцеле к.ч. бр. 894
све до улице 1. маја, а на југу се наставља осовином улице 1.
маја до раскршћа са улицом Јована Дучића, обухватајући
раскрсницу, затим осовином улице Јована Дучића до улице
Краља Петра I, чија осовина чини западну границу која се
завршава са осовином улице Младена Стојановића на
сјеверу. Парцеле означене као к.ч.бр. 1354, 891, 890, 889,
888, 887, 893 и 894 к.о. Дервента 1 су граничне парцеле које
не улазе у састав обухвата дијела плана за који се врши
измјена.
Укупна површина обухвата, према претходно
описаним границама, износи 2,60 хектара.

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

Члан 2.
Период за који се доноси План је 2018.-2021. година.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-187/19
27. јуна 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 37. став 2. тачка 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17)
и тачке II Одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 2/19), Скупштина општине Дервента, на 29. сједници
одржаној 27. јуна 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Члан 1.
У Форум за безбједност грађана општине Дервента
именују се:
1. Начелник општине Дервента - Милорад Симић,
2. Предсједник Скупштине општине Дервента Маријан Кљајић,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 6
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3. Командир Полицијске станице Дервента – Бранко
Грабовац,
4. Директор ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ Самира Фејза,
5.
Начелник Одјељења за стамбено-комуналне
послове - Горан Јевтић,
6. Начелник Одјељења за општу управу - Боривоје
Голубовић,
7. Начелник Одјељења за инспекцијске послове Миле Тадић,
8. Старјешина Територијалне ватрогасне јединице
Дервента – Славен Пијетловић,
9. Директор ЈПУ „Трол“ Дервента – Гордана Симић,
10. Директор ЈЗУ Дом здравља Дервента – Мирко
Шаран,
11. Директор ЈУ Основна школа „Никола Тесла“
Дервента - Љубиша Ђурић,
12. Директор ЈУ Основна школа „ 19. април“ Дервента
– Елвира Миљић,
13. Директор ЈУ Основна школа „Ђорђо Панзаловић“
Осиња – Жељко Стјепановић,
14.
Директор ЈУ Основна школа „Тодор Докић“
Календеровци – Маја Петровић,
15. Директор ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дервента –
Предраг Дринић,
16. Директор ЈУ Стручна и техничка школа Дервента
– Бранка Јовић,
17.Директор ЈУ „Центар за дјецу и омладину са
сметњама у разовју „Будућност“ Дервента – Владан Поповић
и
18. ВД директор ЈП „ Дервентски лист и Радио
Дервента“ Дервента –Чедо Вујичић.
Члан 2.
Мандат свих чланова Форума траје 4 (четири) године
и везан је за функцију коју обављају, тако да у случају
престанка функције истовремено престаје и чланство у
Форуму, осим експерата из области безбједности.
Новоименовани руководиоци аутоматски постају чланови
Форума.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-189/19
27. јуна 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. и члана 89. став 2.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 29.
сједници одржаној 27. јуна 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ДОДИЈЕЉЕНО ПРЕМА РЈЕШЕЊУ О ДОДЈЕЛИ НА
КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БРОЈ 02-475-35 ОД
21.04.2000. ГОДИНЕ
ЖИВКОВИЋ (СЛОБОДАН) БРАНИСЛАВУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се тржишна цијена за градско
грађевинско земљиште означено као катастарска парцела
број 361/7 „ВЕЛИКИ ЛУГ“ пашњак 3. класе површине 330 m2,
уписана у Посједовни лист број 2240 КО Дервента 2, у
обухвату РП „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“, у Улици Бранка
Ћопића и то 7,70 КМ/m2, тако да укупна тржишна вриједност

03.07.2019.

грађевинске парцеле износи 2.541,00 КМ (словима:
двијехиљадепетстотиначетрдесетједна конвертибилнамарка
и 00/10).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-190/19
27. јуна 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 35. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 121/12, 52/14,103/15 и15/16), члана 39. став 2. тачка 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 3. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), а након разматрања Нацрта Одлуке о измјенама и
допунама Одлуке о усвајању Буџета општине Дервента за
2019. годину – Ребаланс Буџета општине Дервента за 2019.
годину, Скупштина општине Дервента на 29. сједници
одржаној 27. јуна 2019. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Нацрт одлуке о измјенама и допунама
Одлуке о усвајању Буџета општине Дервента за 2019. годину
– Ребаланс Буџета општине Дервента за 2019. годину, чији је
саставни дио Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за
2019. годину.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-188/19
27. јуна 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. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17),
а након разматрања Информације о пословању привреде на
подручју општине у 2018. години,
Скупштина општине
Дервента, на 29. сједници одржаној 27. јуна 2019. године,
донијела је
З

А
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1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију
о пословању привреде на подручју општине у 2018. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-191/19
27. јуна 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. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17),
а након разматрања Информације о раду Првостепене
стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 6

03.07.2019.

остваривања права из социјалне заштите и утврђивање
функционалног стања корисника,
Скупштина општине
Дервента, на 29. сједници одржаној 27. јуна 2019. године,
донијела је
З

А

К

Љ

У
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А
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1. Скупштина општине Дервента
усваја
Информацију о раду Првостепене стручне комисије за
утврђивање способности лица у поступку остваривања права
из социјалне заштите и утврђивање функционалног стања
корисника.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-192/19
27. јуна 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

162
На основу члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17),
а након разматрања Информације о превентивној
здравственој заштити становништва у 2018. години,
Скупштина општине Дервента, на 29. сједници одржаној 27.
јуна 2019. године, донијела је
З

А

К

Љ

У
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1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију
о превентивној здравственој заштити становништва у 2018.
години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-193/19
27. јуна 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. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17),
а након разматрања Информације о стању наркоманије на
подручју општине Дервента и мјере за њено сузбијање,
Скупштина општине Дервента, на 29. сједници одржаној 27.
јуна 2019. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч
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1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију
о стању наркоманије на подручју општине Дервента и мјере
за њено сузбијање.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-194/19
27. јуна 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

3
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На основу члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17),
а након разматрања Информације о условима и животу
омладине на подручју општине Дервента,
Скупштина
општине Дервента, на 29. сједници одржаној 27. јуна 2019.
године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију
о условима и животу омладине на подручју општине
Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-195/19
27. јуна 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16),
члана 39. став 2. тачка 33. 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 29. сједници одржанoj 27.
јуна 2019. године, донијела је
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

Е

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА
1. Самира Фејза, разрјешава се дужности директора
Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“
Дервента, са 14.07. 2019. године, односно са даном истицања
мандата на који је именована.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Самира Фејза именована је
за директора
Јавне
установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента,
Рјешењем Скупштине општине Дервента број: 01-111-44/15
од 14.07. 2015. године, на мандат од четири године.
Скупштина општине Дервента је на 28. сједници од
29.05. 2019. године донијела Одлуку о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора Јавне установе
„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента, с обзиром да
именованој мандат истиче 14. јула 2019. године.
Како је поступак по расписаном Јавном конкурсу за избор и
именовање директора Јавне установе „Центар за социјални
рад Дервента“, Дервента у току, неопходно је разријешити
Самиру Фејза дужности директора са 14. 07. 2019. године,
односно са даном истицања мандата на који је именована и
именовати вршиоца дужности директора до завршетка
поступка јавне конкуренције.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и
именовање је на 20. сједници одржаној 19. јуна 2019. године,
једногласно, утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу
Самире Фејза дужности директора, са 14.07. 2019. године,
даном истицања мандата на који је именована и предлoжила
Скупштини општине Дервента доношење рјешења као у
диспозитиву.
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Скупштина општине Дервента је, на 29. сједници
одржаној 27. јуна 2019. године, донијела рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
њега се не може уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30
дана од дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-23/19
27. јуна 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 18.
став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87.
став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), члана 39. став 2.
тачка 33. 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 29. сједници одржаној 27. јуна 2019. године, донијела је
Р

Ј
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О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА
1. Самира Фејза, дипломирани правник, именује се за
вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента, са 15.07.2019. године,
до завршетка поступка јавне конкуренције за избор и
именовање директора.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Дервента је, на 28. сједници
одржаној 29. маја 2019. године, донијела Одлуку о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
директора Јавне установе „Центар за социјални рад
Дервента“, Дервента.
Како је поступак по Јавном конкурсу за избор и
именовање директора Јавне установе „Центар за социјални
рад Дервента“, Дервента у току, било је неопходно
разријешити директора ове јавне установе са даном
истицања мандата, односно са 14.07. 2019. године и
именовати вршиоца дужности директора до окончања
поступка јавне конкуренције.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине
је на 20. сједници одржаној 19. јуна 2019. године разматрала
приједлог кандидата за вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за социјални рад Дервента“ и како нико није имао
други приједлог, предсједник Комисије је предложио да се за
вршиоца дужности директора, до окончања поступка јавне
конкуренције, именује досадашњи директор Самира Фејза,
што је једногласно подржано од свих чланова Комисије и
утврдила Приједлог рјешења о именовању Самире Фејза за
вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента до окончања поступка
јавне конкуренције и предложила Скупштини општине
Дервента доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је, на 29. сједници
одржаној 27. јуна 2019. године, донијела рјешење као у
диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега
се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од
дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-24/19
27. јуна 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), а у вези примјене Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/17 и 85/18) и
Колективног уговора за запослене у Општинској управи
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, 8/17, 11/17,
13/17, 18/17 и 10/18)и члана 89. став 3. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17)
Начелник општине Дервента, донио је
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБРАЧУНУ И
ИСПЛАТИ ПЛАТА
И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДЕРВЕНТА
Члан 1.
У Правилнику о обрачуну и исплати плата и других
личних примања запослених у Општинској управи Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 8/17) послије
члана 4. додаје се нови члан 4а: који гласи:
„Члан 4а.
(1) Плата запослених састоји се од основне плате,
увећања плате и накнада прописаних Колективним уговором.
(2) Плата из става 1. овог члана представља плату
прије опорезивања порезом на доходак.
(3) Бруто плата је плата увећана за доприносе.
(4) У свим елементима који чине плату из става 1.
овог члана садржан је порез.“
Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:
„(1) Коефицијенти за обрачун основне плате
запосленог утврђују се у распонима и разврставају се у
платне групе у зависности од потребног стручног знања,
сложености послова, самосталности у раду и степена
одговорности.
(2) Послови се разврставају у платне групе са
сљедећим коефицијентима за обрачун плате:
1) прва платна група –
послови неквалификованог радника – 4,5;
2) друга платна група –
послови на којима се захтијева стручност која се
стиче средњим образовањем у трајању од три године
(намјештеници) - 5,3535;
3) трећа платна група –
послови на којима се захтијева стручност која се
стиче средњим образовањем у трајању од четири године:
1.за
службенике
седме категорије – стручни
сарадник првог звања – 7,0202;
2.за
службенике
седме категорије – стручни
сарадник другог звања – 6,4646 и
3.за
службенике
седме категорије – стручни
сарадник трећег звања 6,2424 .
послови на којима се захтијева стручност која се
стиче средњим образовањем у трајању од четири године за
намјештенике 5,9091.
4) четврта платна група –
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послови на којима се захтијева стручност која се
стиче специјализацијом на основу стручности средњег
образовања – 7,5758.
5) пета платна група –
послови на којима се захтијева стручност која се
стиче вишим образовањем или високим образовањем са
остварених 180 ECTS бодова или еквивалент:
1.за службенике шесте категорије – виши стручни
сарадник првог звања 9,2424;
2.за службенике шесте категорије – виши стручни
сарадник другог звања 9,0202 и
3.за службенике шесте категорије – виши стручни
сарадник трећег звања 8,6869.
6) шеста платна група –
послови на извршилачким радним мјестима на
којима се захтјева стручност која се стиче високим
образовањем у трајању четири године или високим
образовањем са остварених 240 ЕСТЅ бодова или
еквивалент:
1.стручни савјетник – 14,2424;
2.шеф Одсјека – 13,4646;
3.интерни ревизор – 13,2424;
4.инспектор и комунални полицајац – 13,2424;
5.за
службенике
пете категорије – самостални
стручни сарадник првог звања – 12,0202;
6.за службенике пете категорије – самостални
стручни сарадник другог звања 10,9091 и
7.за службенике пете категорије – самостални
стручни сарадник трећег звања 10,0202.
7) седма платна група –
послови на руководећим радним мјестима (прва
категорија) на којима се захтијева стручност која се стиче
високим образовањем у трајању од четири године или
високим образовањем са остварених 240 ЕСТЅ бодова или
еквивалент 17,0202.
(3) За обрачун основне плате запослених у кабинету
начелника општине који немају статус службеника или
намјештеника примјењује се коефицијент седме платне групе
уколико имају стручност која се стиче високим образовањем у
трајању од четири године или високим образовањем са
остварених 240 ЕСТЅ бодова или еквивалент.
(4) Ако запослени из става 3. овог члана немају
стручност седме платне групе, за обрачун плате примјењује
се коефицијент платне групе у зависности од захтијеваног
степена стручне спреме.
(5) Овим Колективним уговором, односно општим
актом одређују се коефицијенти за свако радно мјесто у
општинској управи у оквиру платних група из става 2. овог
члана, с тим да се за радна мјеста службеника у истој
категорији, односно категорији и звању, односно пословима
исте сложености за радна мјеста намјештеника одређује исти
коефицијент.“
Члан 3.
У члану 8. ријеч „Плата“ замјењује се ријечима:
„Основна плата“.
Члан 4.
У члану 9. т. 3) и 8) мијењају се и гласе:
„3) отпремнина приликом одласка запосленог у
пензију – у висини три просјечне мјесечне плате након
опорезивања обрачунате запосленом за последњи мјесец
прије одласка у пензију,
8) трошкови једног топлог оброка за вријеме једног
радног дана, као и у случају обављања прековременог рада
дужег од три часа дневно – у висини од 0,75% просјечне
мјесечне плате након опорезивања у Републици Српској за
претходну годину, за сваки радни дан запосленог, и“.
Члан 5.
У члану 11. у ставу 1. т. од 1) до 7) и у ставу 4. т. 1) и
2) послије ријечи: „просјечне плате“ додају се ријечи: „након
опорезивања“.
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Члан 6.

У члану 13. у ставу 2. т. од 1) до 4) ријечи: „запосленог
исплаћене“ замјењује се ријечима: „након опорезивања
исплаћене запосленом“.
У истом члану у ставу 3. ријечи: „Исплаћених
запосленом“ замјењују се ријечима: „након опорезивања
исплаћене запосленом“.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-022-175/19
6. јуна 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) Начелник
општине Дервента, донио је
П Р А В И Л Н И К
О РАСПОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЈЕЛУ
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Члан 1.
(1)Овим Правилником уређују се критеријуми и начин
додјеле једнократне новчане помоћи (у даљем тексту:
једнократна помоћ) лицима у стању социјалне потребе.
(2)Право на једнократну помоћ могу остварити лица
чије је пребивалиште на подручју Општине Дервента најмање
двије године до дана подношења захтјева.
(3)Право се остварује једном у току календарске
године.
Члан 2.
Циљ пружања новчане помоћи на основу овог
правилника је приближно достићи минималну материјалну
сигурност и независност појединца и породице у
задовољавају основних животних потреба.
Члан 3.
(1) Једнократна новчана помоћ додјељује се лицима
који се налазе дужи временски период у изузетно тешкој
здравственој ситуацији, посебно када је ријеч о:
1) лицима која болују од тежих обољења (малигна
обољења, дјеца са сметњама у развоју, одрасла лица са
тежим инвалидитетом, лица са поремећајима у менталном
здрављу и сл.) и
2) лицима која морају да користе лијекове који нису на
позитивној листи Фонда здравственог осигурања Републике
Српске.
(2) Једнократна новчана помоћ додјељује се
појединцима и породицама који се налазе у стању тренутне
социјалне угрожености, коју не могу самостално да
превазиђу, посебно када је ријеч о:
1) задовољавању основних животних потреба,
2) отклањању посљедица елементарних непогода гдје
је дошло до оштећења стамбеног објекта,
3) смрти једног или више чланова породице у
посебним околностима и
4) другим непредвидивим околностима.
Члан 4.
Једнократна помоћ одобрава се на основу писменог
захтјева који мора да садржи име и презиме, име оца, тачну
адресу и детаљно образложење за коју намјену се тражи.
Члан 5.
(1) Захтјеве за једнократне помоћи разматра комисија
коју именује начелник општине.
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(2) Комисија се састоји од предсједника и два члана
из реда службеника запослених у Општинској управи
Дервента.
(3) Комисија ће засједати једном мјесечно, разматрати
пристигле захтјеве и утврдити да ли исти испуњавају услове,
на основу чега сачињава записник
и даје приједлог
Начелнику општине о додјели и висини новчаних средстава
за једнократну новчану помоћ на одобравање.
Члан 6.
(1) Уз захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи
подносилац је дужан приложити сљедећу документацију:
1) доказ о сталном мјесту пребивалишту (фотокопија
личне карте),
2) фотокопију текућег рачуна,
3) доказ о броју чланова породичног домаћинства
(кућна листа),
4)потврда о примањима- просјек плате, чек од
посљедње
примљене
пензије-инвалиднине
(ако
је
подносилац захтјева пензионер или инвалид),
5) увјерење о социјалној угрожености и социјалну
анамнезу ЈУ „Центар за социјални рад“ и
6) доказ о незапослености (потврда Завода за
запошљавање о незапослености за незапослена лица).
(2) Поред наведене документације лица из члана 2.
став 1 достављају:
1) доказ о болести - медицинску документацију не
старију од шест мјесеци,
2) рјешење Фонда здравственог осигурања Републике
Српске у случају да је лице
упућено на лијечење ван
Републике Српске,
3) предрачун трошкова или рачуни трошкова
лијечења и лијекова.
(3) Лица из члана 3. став 2. тачка 2) достављају,
записник стручне комисије о степену оштећења стамбеног
објекта.
(4) Лица из члана 3. став 2. тачка 3) достављају,извод
из матичне књиге умрлих.
Члан 7.
(1) Лица у стању социјалне потребе могу остварити
право на једнократну новчану помоћ у максималном износу
до 400,00 КМ.
(2) Уколико буде постојала оправдана сумња да се
средства једнократне помоћи неће адекватно искористити
Начелник општине може, а на приједлог Комисије, износ
једнократне помоћи утврђен овим Правилника умањити.
(3) Износ једнократне новчане помоћи утврђен
ставом (1) овог члана у конкретном случају може бити увећан
у зависности од утврђених отежавајућих околности који
доказују већи степен стања социјалне потребе а то су:
материјални статус, радна способност, старосна доб, степен
инвалидности, врста болести, престанак рада, услови
становања и сл.
(4) На приједлог Комисије, Начелник општине може
једнократну помоћ истом лицу или породици додијелити два
пута годишње, уколико се провјерама утврди да се
подносилац захтјева налази у веома тешким социо
економским приликама које се не могу отклонити без помоћи
других лица.
Члан 8.
Провјеру стања социјалне потребе врши Комисија,
што подразумијева увид у социо-економске прилике
домаћинства а по потреби и изласком на терен, након чега се
упућује Приједлог за додјелу једнократне новчане помоћи
Начелнику општине.
Члан 9.
(1) Уколико се из приложене документације не може
утврдити да ли подносилац захтјева испуњава услове из овог
Правилника наведени захтјев се одбацује као неоснован.
(2) Уколико
у
захтјеву
недостаје
тражена
документација, такав захтјев се неће разматрати и одбиће се.
(3) Једнократна помоћ се додјељује на лични писмени
захтјев, у складу са утврђеним критеријима из овог
Правилника.

03.07.2019.

(4) О поднесеном захтјеву након утврђених чињеница,
приједлог и мишљење даје Комисија, а Закључак о додјели
једнократних помоћи доноси Начелник општине.
(5) Комисија ће уз сваки приједлог за додјелу
једнократне помоћи, предочити износ преосталих средстава
за ове намјене, како би се обезбједило равномјерно трошење
средстава током буџетске године.
(6) Средства ће се распоређивати на основу
критеријума из овог Правилника и на основу расположивих
средстава у Буџету за текућу годину.
(7)
Члан 10.
Лица за која се утврди да су поднијела лажне и
нетачне податке губе право на једнократну помоћ у наредне
три године.
Члан 11.
Записник са приједлогом о додјели једнократне
новчане помоћи и листа оних лица који не испуњавају услове
из Правилника објављује се на Огласној табли општине
Дервента.
Члан 12.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи
Правилник о расподјели новчаних средстава из Буџета
општине-једнократне помоћи појединцима који имају
пребивалиште на подручју општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 9/05 и 3/10).
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Дервента.
Број: 02-022-179/19
7. јуна 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 43. став 7. и 10. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 79/15) и члана 89. став 3. Статута општине
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број 7/17),
Начелник општине Дервента донио је
З А К Љ У Ч А К
1. Одобрава се Јавној предшколској установи «Трол»
Дервента формирање васпитних група са повећаним бројем
дјеце до 20% у односу на број дјеце у васпитној групи утврђен
чланом 43. став 7. Закона о предшколском васпитању и
образовању, у 2019/2020. години.
2.Овај Закључак објавиће се у «Службеном гласнику
општине Дервента»
Образложење:
Јавна предшколска установа «Трол» Дервента
обратила се оснивачу дана 13.06.2019. године са захтјевом
за давање сагласности за повећан број дјеце у групама у
односу на стандарде утврђене Законом. У образложењу
захтјева наведен је велики интерес родитеља за коришћењем
услуга које пружа ЈПУ, односно велики број дјеце која чекају
на пријем у ову установу. Да би се овај проблем бар донекле
ублажио, установа се обратила са захтјевом за давање
сагласности на повећан број дјеце у групама.
Начелник општине је, уважавајући наведене разлоге,
а примјеном одредби члана 43. Закона о предшколском
васпитању и образовању, дао сагласност на повећан број
дјеце у групама дo 20%, у 2019/2020. години, с тим да то не
би требало утицати на смањење квалитета услуга и
сигурност дјеце у овој установи.
На основу, напријед наведеног, доноси се овај
Закључак.
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Број:02-61-25/19
14.06.2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. Став3. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске 97/16 и
36/19) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) Начелник
општине Дервента, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПОСЛОВНИХ И СТАМБЕНИХ
ПРОСТОРА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА КАО И
ЕТАЖИРАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ПРОСТОРА
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени .гласник Републике Српске“ број:
97/16 и 36/19) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“ број: 7/17) и члана 7.
Правилника о начину и условима расподјеле новчаних
подстицаја за развој пољопривреде и села на подручју
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 3/19), Начелник општине Дервента донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
O ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2019.ГОДИНУ
1.Формира се Комисија за расподјелу новчаних
подстицаја за развој пољопривреде и села на подручју
општине Дервента за 2019.годину у саставу:

1. У Рјешењу о именовању Комисије за утврђивање
површине пословних и стамбених простора физичких и
правних лица као и етажирање индивидуалних стамбених
простора физичких лица на подручју општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 10/18) у тачки 1.
иза алинеје 1. додаје се нова алинеја 2. која гласи:
„- Миљена
комисије“

Видљиновић,

замјеник

предсједника

Алинеје два и три постају алинеје три и четири.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-111-81.1/18
14. маја 2019. године
Дервента

Начелник опшитне
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени .гласник Републике Српске“ број:
97/16 и 36/19) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“ број: 7/17) Начелник
општине Дервента донио је
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-Весна Симић, предсједник комисије
-Весна Ђукић, замјеник предсједника комисије
-Бранкица Вукићевић, члан комисије
-Дрена Мрђа, замјеник члана комисије
-Ведран Тадић, члан комисије
-Владо Ђеорђић, замјеник члана комисије
2. Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења, је да у
складу са Правилником о начину и условима расподјеле
новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села на
подручју општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 3/19 ) по поднесеним захтјевима за додјелу
подстицајних средстава, а на основу утврђеног чињеничног
стања на терену :
-утврђује
испуњеност
критеријума
у
сваком
појединачном случају и то записнички констатује
-изради Приједлог закључка о исплати подстицајних
средстава и достави Начелнику општине
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Број: 02- 111-18
21. маја 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ
ШТЕТЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ НАСТАЛУ
УСЉЕД ПОПЛАВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У
2019.ГОДИНИ
1. Формира се Комисија за попис и процјену штете у
пољопривредној производњи насталу усљед поплаве на
подручју општине Дервента у 2019.години, у саставу:
-Весна Симић – предсједник
-Бранкица Вукићевић – члан
-Ведран Тадић - члан

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени .гласник Републике Српске“ број:
97/16 и 36/19) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“ број: 7/17) Начелник
општине Дервента донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ
ШТЕТА НА СРЕДСТВИМА,
ДОБРИМА И ИНФРАСТРУКТУРИ НАСТАЛИХ УСЉЕД
ПОПЛАВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У
2019.ГОДИНИ

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења је да
изврши попис и процјену штете
у пољопривредној
производњи, да о извршеној процјени сачини извјештај и
достави начелнику општине Дервента.

1. Формира се Комисија за попис и процјену штета на
средствима, добрима и инфраструктури насталих усљед
поплаве на подручју општине Дервента у 2019.години, у
саставу:

3. Комисија је дужна да попис и процјену штете
изврши на пољопривредним газдинствима у року од 7 дана
од дана истека рока за пријаву штете.

-Ножица Драган – предсједник
-Поповић Миро – члан
-Ковачевић Стево- члан

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

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења је да
изврши попис и процјену штета на средствима, добрима и
инфраструктури
на подручју општине Дервента, да о
извршеној процјени сачини извјештај и достави Начелнику
општине Дервента.

Број: 02-111-17
21. маја 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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3. Комисија је дужна да послове из свог дјелокруга
изврши до 25.06.2019. године.
4. Ово Рјешење објавити у „ Службеном гласнику
општине Дервента “.
Број: 02-111-22
10. јуна 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

03.07.2019.

страним инвеститорима на територији општине и рјешавају
отворена питања и препреке у пословању који су у
надлежности Општинске управе;
-Креирају План рада са инвеститорима и Извјештај о
реализацији плана рада са инвеститорима на годишњој
основи.
III

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Начелник
општине Дервента доноси

Мандат именованих службеника истиче доношењем
допуне
Правилника
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 11/17, 12/17,
16/17, 18/17, 5/18, 9/18 и 15/18) или доношењем новог
правилника, којим ће се наведени задаци из тачке 3. овог
рјешења уврстити у опис послова радног мјеста неком од
службеника Општинске управе Дервента.

РЈЕШЕЊЕ

IV

174

О ИМЕНОВАЊУ СЛУЖБЕНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ
ПОДРШКЕ ИНВЕСТИТОРИМА У ОПШТИНИ ДЕРВЕНТА

I
Општина Дервента и Међународна финансијска
корпорација из Групације Свјетске банке (International Finance
Corporation - IFC), потписале су дана 25. децембра 2017.
године Уговор о сарадњи у спровођењу Пројекта побољшања
пословног окружења и конкурентности на локалном нивоу.
У складу са преузетим обавезама, за пружање
подршке инвеститорима у општини Дервента овим Рјешењем
се именују:
- Драган Вуковић и
- Славен Пашалић.
II
Задаци службеника надлежних за пружање подршке
инвеститорима у општини Дервента су сљедећи:
-Oдговарају за праћење инвестиционе активности у
општини, те вођење евиденције упита потенцијалних домаћих
и страних инвеститора који су се обратили у писаној форми,
евидентирају одржане састанке и остале остварене контакте
са потенцијалним домаћим и страним инвеститорима и
евидентирају инвеститоре који су донијели одлуку о
инвестицији и/или који су инвестирали на територији општине
и подносе извјештај Начелнику општине на кварталној
основи;
-Oсигуравају креирање и редовно ажурирање
инвестиционог профила на веб страници општине (који
садржи податке о инвестиционим потенцијалима и
конкурентским предностима) и активно учествују у промоцији
инвестиционих потенцијала и конкурентских предности
општине;
-Пружају континуирану подршку домаћим и страним
инвеститорима у току цијелог процеса реализације
инвестиције у општини кроз пружање информација
о
инвестиционим потенцијалима општине које се посебно
односе на: помоћ у проналаску адекватне локације за
инвестирање, информације о имовинско-правним односима
за локацију, организацију посјета потенцијалним локацијама и
подршку у процесу прикупљања дозвола, сагласности и
документације у надлежности Општинске управе;
-Реализују Програм постинвестиционе подршке
домаћим и страним улагачима на подручју општине кроз
сарадњу с институцијама на вишим инстанцама у оквиру
Сарадничке
мреже
за
постинвестициону
подршку
инвеститорима; организују редовне посјете домаћим и

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-40-1062.12/17
21. јуна 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 240 став 4. Закона о раду (
„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16, 66/18 ) и
члана 34. Колективног уговора за запослене у Општинској
управи Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“,
број 8/17), 11/17 , 13/17
18/17, и 10/18 Синдикална
организација Општинске управе Дервента и Начелник
Општине Дервента споразумно дана 26.06. 2019. године
,закључују
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
О ДОПУНИ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ
ДЕРВЕНТА
Члан 1.
У Колективном уговору за запослене у Општинској
управи Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“;
број 8/17, 11/17, 13/17, 18/17 и 10/18 ) у члану 9.а . додаје се
алинеја 3 која гласи:
„ - кућни мајстор
............................................................................................15%“.
Члан 2.
Овај Колективни уговор сматра се закљученим када га
у истовјетном тексту потпишу његови учесници“.
Члан 3.
Овај Колективни уговор ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
Синдикална организација
Општинске управе Дервента
/предсједник/
Драган Пајић, с.р.

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

Број: 61/19
26. јуна 2019. године

Број: 02-131-8/19
26. јуна 2019. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 6

03.07.2019.
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О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-372-26/19 од
05.06.2019. године извршило је у регистру заједница зграда, у
регистарском листу број: 1-48, упис промјене лица
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање дијелом
зграде Дервента, Улица Његошева СП-43, улаз 3, са
сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде Дервента, Улица
Његошева СП-43, улаз 3, тако што се из регистра брише
ранији заступник, Сарић Марио, а у регистар се уписује лице
овлаштено за заступање заједнице, Јовичић Драгослав,
предсједник Скупштине, који заступа заједницу самостално и
без ограничења.
Број: 06-372-26/19
5. јуна 2019. године
Дервента

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