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На основу члана 195. став 3. Закона о водама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09
,121/12 и 74/17), члана 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 5.став 1. Одлуке о коришћењу
средстава од посебних водних накнада („Службени гласник
општине Дервента“, број: 9/08 и 4/15) и члана 37. став 2. тачка
5. Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 33.
сједници одржаној 2. децембра 2019. године, донијела је

На основу члана 7. став 3. Закона о социјалном
становању Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 54/19), члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82.
став 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), уз претходну сагласност
Републичког секретаријата за расељена лица и миграције,
број: 26.05/1-07-1024-1/19 од 02.12.2019. године, Скупштина
општине Дервента, на 33. сједници одржаној 2. децембра
2019. године, донијела је

П Р О Г Р А М
О ДОПУНАМА ПРОГРАМА НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА
СРЕДСТАВА
ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Програму намјенског утрошка средстава посебних
водних накнада за 2019. годину („Службени гласник општине
Дервента“ број 3/19) у тачки III иза редног броја 3 . додаје се
редни број 4. који гласи:
„4. Рјешавање одводње фекалних вода на подручју града, у
износу........ 7.834,00 КМ „
II
У тачки IV иза ријечи „ у 2019.години“ , додају се
ријечи „ неутрошених намјенских средстава из 2018. године“.
III
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-294/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

ОДЛУКУ
О ФОНДУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

I
Овом одлуком се утврђује број расположивих и
потребних јединица за категорије корисника социјалног
становања, као и право власништва и располагање фондом
стамбених јединица социјалног становања изграђених на
подручју општине Дервента (у даљем тексту: општина).
II
Стамбеним збрињавањем, у смислу ове одлуке, сматра
се становање одређеног стандарда које се уз подршку јавног
сектора обезбјеђује свим физичким лицима која из
различитих, а првенствено економских, социјалних и
здравствених разлога, нису у могућности да самостално
ријеше стамбено питање на тржишту, лицима са
дефицитарним занимањима, лицима која су остала без
стамбене јединице усљед више силе и лицима која због
лијечења дјетета остају на подручју општине дуже од десет
дана.
Становање одређеног стандарда се заснива на
начелима економске доступности, правне сигурности,
приступачности, заштите општег интереса, трајности и
одрживости објекта, енергетске ефикасности, заштите
здравља и животне средине и заштите од пожара и
експлозивних материја.
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Изузетно, стамбено збрињавање врши се у складу са
захтјевима донатора или кредитора који су обезбиједили
финансијска средства за ову намјену.
Социјално
становање,
у
смислу
стамбеног
збрињавања, подразумијева обезбјеђивање становања по
цијени испод тржишне, за породична домаћинства која не
могу себи приуштити становање по тржишним условима.
Евиденцију стамбених јединица социјалног становања
води Одјељење за стамбено-комуналне послове.
III
Фонд стамбених јединица социјалног становања чине
стамбене јединице чија средства за изградњу се обезбјеђују
из: буџета Републике Српске, буџета општине, средстава по
пројектима домаћих или међународних институција,
донаторских средстава, кредитних средстава, средстава
јавно-приватног партнерства у складу са одредбама прописа
којима је реулисано јавно-приватно партнерство у Републици
Српској, грантова и других извора.
Стамбене јединице обезбјеђују се на постојећим
урбаним подручјима и то изградњом нових стамбених или
стамбено-пословних објеката, преуређењем постојећих
објеката који немају оправданост досадашњег коришћења,
адаптацијом постојећих слабо опремљених стамбених
јединица или простора, повећањем броја стамбених јединица
доградњом или надоградњом постојећих објеката или на
други начин, за које општина сматра да могу служити у сврху
социјалног становања.
IV
Расположиве стамбене јединице социјалног становања
општине на који се примјењују одредбе ове одлуке тренутно
су у фази изградње и то:
- 30 станова у стамбеној згради у Улици Васе Пелагића број
25, који се граде у оквиру Регионалног стамбеног програма
(РСП), чији је инвеститор општина Дервента, а већински
донатор је Европска комисија, амбасада САД и неке земље
ЕУ.
Потребан број стамбених јединица за категорије
корисника социјалног становања који испуњавају услове
утврђене Законом о социјалном становању Републике Српске
(у даљем тексту: Закон), на подручју општине износи cca 150,
те се овај фонд може повећати о чему Скупштина доноси
одлуку у складу са локалном стратегијом, а располагање се
врши према одредбама ове одлуке и у складу са Законом.
V
Носилац реализације социјалног становања у складу са
овом одлуком је општина, која на свом подручју располаже
стамбеним јединицама социјалног становања, на начин да их
може дати у непрофитни закуп на одређено вријеме, уз
сигурност коришћења, док трају потребе за стамбеним
збрињавањем корисника и која уређује систем социјалног
становања уз обезбјеђење просторних и урбанистичких
услова за развој социјалног становања.
Стамбене јединице социјалног становања изграђене на
подручју општине су власништво општине Дервента.
Стамбене јединице социјалног становања на подручју
општине не могу се отуђивати нити стављати под хипотеку.
Општина има обавезу да поднесе захтјев за упис у
земљишне књиге у року од три мјесеца од добијања
употребне дозволе објекта социјалног становања, да
додијели стамбене јединице у непрофитни закуп на
коришћење, да води рачуна о објектима социјалног
становања, да обезбјеђује сигурно и неометано коришћење
стамбених јединица, чува употребну и тржишну вриједност
стамбених јединица, врши контролу коришћења и успостави
евиденције о закљученим угворима о закупу, те предузме и
друге мјере с циљем домаћинског управљања стамбеним
јединицама.
Ради обједињавања евиденција о фонду стамбених
јединица социјалног становања у Републици Српској,
општина је дужна да као власник, једном годишње, достави
Републичком секретаријату за расељена лица и миграције,
све евиденције и промјене стамбених јединица и закључених
уговора о закупу.
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VI
Величина стамбене јединице која се додјељује на
коришћење мора задовољавати техничке стандарде у односу
на број чланова породичног домаћинства, с тим да
додијељени стан на коришћење не може бити већи од 81 m2.
Технички стандарди приликом изградње објекта морају
задовољавати норме које су прописане одговарајућим
одредбама прописа којим се уређује област грађења у
Републици Српској.
VII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о оснивању, управљању, располагању и коришћењу
стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања
(„Службени гласник општине Дервента“, број 6/15), која се
изузетно, у складу са тачком 2. подтачка 3. ове одлуке, може
наставити примјењивати само за пројекте донатора и
кредитора који су тренутно у фази реализације и то у оном
дијелу код избора корисника и категорија.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-295/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

253
На основу члана 17. став 2. Закона о социјалном
становању Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 54/19), члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82.
став 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), уз претходну сагласност
Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
број: 26.05/1-07-1024-1/19 од 02.12.2019. године, Скупштина
општине Дервента, на 33. сједници одржаној 2. децембра
2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТАМБЕНИХ
ЈЕДИНИЦА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
I
Овом одлуком се утврђује распон закупнине кориснику
са којим је закључен уговор о закупу стамбене јединице
социјалног становања, која се користи у сврху одрживог
управљања стамбеним јединицама социјалног становања.
За коришћење закупљене стамбене јединице закупац
плаћа закуподавцу закупнину, под условима и на начин
одређен уговором о закупу, а у складу са одредбама ове
одлуке.
Закупнина за стамбене јединице социјалног становања
је трошковна (непрофитна) и користи се у сврху одрживог
управљања и одржавања стамбених једниница социјалног
становања.
II
Закупнина се одређује на основу обрачуна свих
стварних трошкова прибављања и коришћења стамбене
јединице, а обрачунава се у фиксном износу КМ и плаћа се у
12 једнаких мјесечних рата до 15. у мјесецу за текући мјесец.
Висина
закупнине
одређена
је
на
основу
аргументованих процијењених и претпостављених трошкова,
те се код утврђивања висине закупнине у обзир узима:
- тип стамбене јединице,
- зона стамбене јединице,
- коефицијент погодности,
- трошкови осигурања од основних ризика,
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- трошкови амортизације,
- трошкови управљања, одржавања заједничких
дијелова зграде и
- осигурање и ризик наплате.
Висину закупнине утврђује рјешењем Начелник
општине, у складу са овом одлуком и то у распону од 1,00 до
1,20 КМ по m2 површине стамбене јединице.
III
Трошкови комуналних услуга и трошкови становања не
улазе у цијену закупнине.
Трошкови закупнине се могу субвенционисати, што је
регулисано Одлуком о поступку субвенционисања закупнине.
IV
Закупнина се уплаћује на посебан рачун који ће се
отворити за те намјене у буџету општине.
Средства прикупљена од закупнине се распоређују
према Акционом плану који Начелник општине, на приједлог
Одјељења за стамбено-комуналне послове, доноси једном
годишње, након доношења локалне стратегије социјалног
становања, а служиће спровођењу исте.
Општина води евиденцију о прикупљеним средствима.
Средства од закупнине преносе се из године у годину.
Општина се обавезује да сноси трошкове одржавања
заједничких дијелова и уређаја на згради и инвестиционо
одржава станове из прикупљене закупнине.
Уколико се због промјене тржишних услова за
одређивање непрофитне закупнине промијени износ
закупнине, закупац је дужан да плаћа промијењени износ уз
обавезно потписивање одговарајућег анекса уговора о
закупу, а на основу измјене Одлуке о висини закупнине за
коришћење стамбених јединица социјалног становања, уз
претходно
прибављену
сагласност
Републичког
секретаријата за расељена лица и миграције Републике
Српске.
V
Измјене и допуне ове одлуке врше се по поступку и на
начин њеног доношења.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-296/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Закона о социјалном
становању Републике Српске (,,Службени гласник Републике
Српске“, број 54/19), члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82.
став 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), уз претходну сагласност
Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
број: 26.05/1-07-1024-1/19 од 02.12.2019. године, Скупштина
општине Дервента, на 33. сједници одржаној 2. децембра
2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА ЗАКУПНИНЕ
I
Овом одлуком се утврђује поступак остваривања
права на субвенцију закупнине, потребна документација за
остваривање права на субвенцију закупнине, корисници
стамбених јединица социјалног становања у општини
Дервента који имају право на субвенцију закупнине, висина
стопе субвенције закупнине по категоријама корисника, као и
извори финансирања корисника тих права.

3

Поступак утврђивања испуњености општих и посебних
услова прописан је Правилником о поступку додјеле
стамбених јединица социјалног становања, док је висина
закупнине утврђена Одлуком о висини закупнине, чији се
трошкови могу субвенционисати.
II
Поступак за остваривање права на субвенцију
закупнине и других трошкова становања покреће закупац или
надлежни орган по службеној дужности подношењем
захтјева:
1) одмах по објави коначне ранг листе за додјелу
стамбених јединица из фонда социјалног становања на
коришћење,
2) након што почне тећи уговорни однос,
3) уколико се промијене чињенице и околности које могу
бити основ за остваривање права на субвенционисање.
Захтјев за остваривање права на субвенцију закупнине
доставља се на прописаном обрасцу који издаје Одјељење за
стамбено-комуналне послове, а образац треба да садржи
рубрику за основне личне податке, податке који се односе на
тренутне услове становања, број чланова домаћинства,
величину стамбене јединице, висину закупнине и основ за
остваривање права на субвенцију, те остале потребне
информације.
Образац захтјева за субвенцију мора бити доступан у
шалтер сали општине и просторијама Центра за социјални
рад.
Уз образац захтјева налази се и образац изјаве.
Захтјев се подноси Одјељењу за стамбено-комуналне
послове, уз достављање доказа потребних за остваривање
права на субвенционисање.
Одјељење за стамбено-комуналне послове дужно је
спровести поступак за утврђивање права корисника
субвенције у року од мјесец дана од дана пријема захтјева.
III
Право на субвенцију закупнине имају корисници у
стању социјалне потребе, који немају никаква новчана
примања или им приходи не прелазе износ од 20% просјечне
нето плате запослених у Републици Српској за претходну
годину по члану домаћинства и то:
1) стопа субвенције од 50% за закупнину за рањиве
категорије: расељена лица и избјеглице, демобилисани
борци, ратни војни инвалиди од пете до десете категорије,
повратници по споразуму о реадмисији, жртве ратне тортуре,
самохрани родитељи, породице са троје и више дјеце, млади
без родитељског старања,
2) стопа субвенције од 50% за закупнину за младе
брачне парове до 35 година старости,
3) стопа субвенције од 100% за закупнину за
кориснике права која им припадају на основу закона којим се
прописује социјална заштита, као што су: материјално
необезбијеђена и за рад неспособна лица, лица са
инвалидитетом, старија лица без породичног старања преко
65 година старости, жртве насиља у породици и друга лица у
складу са законом.
Под приходима се сматрају плате и друга примања из
радног односа, старосне, инвалидске и породичне пензије,
приходи од пољопривредне дјелатности, примања по
прописима борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних
жртава рата, приходи остварени по основу привредне,
услужне и друге дјелатности и сл.
IV
Уз захтјев за остваривање права на субвенцију,
прилажу се сљедећи докази:
1) oвјерена изјава корисника о истинитости података,
2) за статус расељеног лица, увјерење издано од
стране надлежног органа,
3) за лице старије од 65 година, извод из матичне
књиге рођених,
4) за младе брачне парове до 35 година, извод из
матичне књиге вјенчаних,
5) за незапослена лица, увјерење завода за
запошљавање или увјерење надлежне пореске службе да се
не води у евиденцији осигураних лица,
6) овјерена кућна листа,
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7) доказ о укупним приходима, платна листа,
последњи чек од пензије, увјерење надлежне пореске службе
о висини примања или други извори прихода за које се докази
могу тражити и службеним путем од стране надлежног
одјељења,
8) за демобилисане борце и ратне војне инвалиде,
рјешење надлежног органа о оствареном статусу и
9) доказ да укупан катастарски приход по члану
породице не прелази износ од 10% од просјечног
катастарског прихода по једном хектару земљишта.
V
Висина субвенције утврђује се највише до висине
закупа стана и на период од 12 мјесеци, уз могућност
продужења подношењем новог захтјева под једнаким
условима као и приликом ранијег остварења права.
Након спроведеног поступка Одјељење за стамбенокомуналне послове издаје рјешење по правилима Закона о
општем управном поступку.
Против донесеног рјешења може се изјавити жалба
Начелнику општине у року од 15 дана од дана пријема
рјешења.
VI
Право на субвенционисање закупнине може се
одобрити на период од 12 мјесеци, уз могућност продужења,
уз подношење новог захтјева на начин и под условима
прописаним овом одлуком.
Корисници права на субвенционисање дужни су
пријавити сваку околност која утиче на обим или престанак
права Одјељењу за стамбено-комуналне послове, у року од
15 дана од дана настанка околности.
Начелник општине је дужан именовати комисију чији
је задатак да једном годишње покрене поступак ревизије
права на субвенционисање закупнине и утврди сваку
околност која утиче на престанак и обим права.
Уколико се у поступку ревизије утврди да је
подносилац захтјева дао неистините податке који су утицали
на признавање или обим права, подносилац захтјева је дужан
вратити износ који је остварио давањем неистинитих
података.
Жалба на рјешење комисије донесено у поступку
ревизије подноси се Начелнику општине у року од 15 дана од
дана пријема рјешења.
VII
Средства за субвенционисање закупнине ће
водити на посебном рачуну, односно на рачуну који ће
отворити за те намјене у Буџету општине, а обезбиједиће
из Буџета општине и Буџета Републичког секретаријата
расељена лица и миграције.

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 37. став 2. тачка 13. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 33. сједници одржаној 2.
децембра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА
УПИСАНИХ У КО ДЕРВЕНТСКИ ЛУГ ПУТЕМ УСМЕНОГ
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ)
Члан 1.
Општина Дервента, продаје непокретности земљиште означено као к.ч. број: 348 „ИГРАЛИШТЕ“ ливада
2. класе површине 8334 m2, и к.ч. број: 351/2 „КОД КОРПАРЕ“
ливада 3. класе површине 2949 m 2, Трстик-мочвара 1. класе
површине 704 m2 и ливада 2. класе површине 5500 m2, укупне
површине 17.487 m2, уписано у Лист непокретности број: 174
КО Дервентски Луг, као власништво Општине Дервента са 1/1
дијела, а које се налази у Лугу, у обухвату Просторног плана
општине Дервента до 2033. године и будућег урбаног
подручја општине Дервента и то по почетној продајној цијени
у
износу
од
140.770,35
КМ
КМ
(словима:
стотинучетрдесетхиљадаседамстотинаседамдесетконвертиб
илнихмарака и 35/100).
Члан 2.
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке
извршиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација).
Оглас о лицитацији ће се објавити у „Дервентском
листу“, на ТВ „К3“ Прњавор, те огласној табли и Званичној
интернет страници општине Дервента и то најкасније 15 дана
прије дана одређеног за дан лицитације.
Члан 3.
Лицитацију ће спровести Комисија за спровођење
јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе.
Члан 4.

се
се
се
за

VIII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о критеријумима за остваривање права на
субвенционисање закупнине за стан („Службени гласник
општине Дервента“, број 17/17).
IХ
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-297/19
2. децембра 2019. године
Дервента

03.12.2019.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

255
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), чл. 4, 5. и 7. Правилникa о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19),
члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи

На непокретностима које су предмет лицитације нису
укњижени терети.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након
прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике
Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор, који ће у
име општине потписати Начелник општине.
Члан 6.
Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове
који су везани за пренос лицитиране непокретности.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-293/19
2. децембра 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 и 63/19),
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 33. сједници одржаној 2.
децембра 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА
У ОБУХВАТУ РП „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ ПУТЕМ
ЛИЦИТАЦИЈЕ
ГВОЗДЕНОВИЋ (МИЛАН) МИЛЕНКУ
Члан 1.
Општина Дервента продаје путем треће-поновљене
лицитације непокретност – земљиште означено као к.ч. број:
1311/35 ливада 3. класе површине 501 m2, уписанo у ЗК
уложак број: 112 КО Дервента 2, у Улици Филипа Вишњића, у
својини општине Дервента са 1/1 дијела, по купопродајној
цијени
у
износу
од
1.910,00
КМ
(словима:
хиљадудеветстотинадесет и 00/100 конвертибилних марака),
Гвозденовић (Милан) Миленку из Дервенте.
Гвозденовић Миленко као купац, уплатио је Општини
Дервента као продавцу, износ купопродајне цијене из става 1.
овог члана у року од 7 дана од дана одржавања треће
лицитације.
Члан 2.
На спроведени поступак продаје прибављено је
мишљење Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште
замјеника у Добоју број: М-118/19 од 18.10.2019. 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.
Гвозденовић Миленко, 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.
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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 33. сједници одржаној 2.
децембра 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА
У ОБУХВАТУ РП „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ ПУТЕМ
ЛИЦИТАЦИЈЕ
ЋОРИЋ (МИЛЕ) БОЈАНУ
Члан 1.
Општина Дервента продаје путем треће-поновљене
лицитације непокретност – земљиште означено као к.ч.
број: 1311/22, ливада 3. класе, површине 585 m2, уписано у
ЗК уложак број: 112 КО Дервента 2, у Улици Бранка
Ћопића, у својини општине Дервента са 1/1 дијела, по
купопродајној цијени од 2.230,00 КМ
(словима:
двијехиљадедвијестотинетридесет
и
00/100
конвертибилних марака), Ћорић (Миле) Бојану из Дервенте.
Ћорић Бојан, као купац, уплатио је Општини Дервента
као продавцу, износ купопродајне цијене из става 1. овог
члана у року од 7 дана од дана одржавања треће
лицитације.
Члан 2.
На спроведени поступак продаје прибављено је
мишљење Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште
замјеника у Добоју број: М-119/19 од 18.10.2019. године.
По
основу
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва Републике Српске и ове одлуке,
закључиће се Уговор о купопродаји предметних
непокретности, а које ће у име Општине Дервента
потписати Начелник општине.
Члан 3.
Ћорић Бојан, 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 провођење 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 4.

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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-298/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

257
На основу члана 348. став 1. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 60/15 и 18/16), члана 4. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и једница локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19), члана 39.

Број:01-022-299/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

258
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. Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19),
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 33. сједници одржаној 2.
децембра 2019. године, донијела је

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 10

6

03.12.2019.

О Д Л У К У

О Д Л У К У

О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА
У ОБУХВАТУ РП „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ ПУТЕМ
ЛИЦИТАЦИЈЕ
КРСМАНОВИЋ (ЈОВО) МАРИ

О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА
У ОБУХВАТУ РП „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ ПУТЕМ
ЛИЦИТАЦИЈE
МРЂА (СЛАВКО) ВИКТОРУ И МРЂА (ЗДРАВКО)
АЛЕКСАНДРИ

Члан 1.
Општина Дервента продаје путем треће-поновљене
лицитације непокретност – земљиште означено као к.ч. број:
361/16 ливада 3. класе површине 328 m2, уписано у ЗК уложак
број: 112 КО Дервента 2, у Улици Бранка Ћопића, у својини
општине Дервента са 1/1 дијела, по купопродајној цијени у
износу
од
2.790,00
КМ
(словима:
двијехиљадеседамстотинадеведесет
и
00/100
конвертибилних марака), Крсмановић (Јово) Мари из
Дервенте.
Крсмановић Мара као купац, уплатила је Општини
Дервента као продавцу, износ купопродајне цијене из става 1.
овог члана у року од 7 дана од дана одржавања треће
лицитације.

Члан 1.
Општина Дервента продаје путем треће-поновљене
лицитације непокретност – земљиште означено као к.ч. број:
355/34 ливада 2. класе површине 650 m2, уписанo у ЗК уложак
број: 112 КО Дервента 2, у Улици Филипа Вишњића, у својини
општине Дервента са 1/1 дијела, по купопродајној цијени у
износу
од
3.718,00
КМ
(словима:
трихиљадеседамстотинаосамнаест и 00/100 конвертибилних
марака), Мрђа Виктору и Александри из Дервенте.
Мрђа Виктор и Александра, као купци, уплатили су
Општини Дервента као продавцу, износ купопродајне цијене
из става 1. овог члана у року од 7 дана од дана одржавања
треће лицитације.

Члан 2.

Члан 2.

На спроведени поступак продаје прибављено је
мишљење Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште
замјеника у Добоју број: М-115/19 од 18.10.2019. 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.

На спроведени поступак продаје прибављено је
мишљење Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште
замјеника у Добоју број: М-116/19 од 18.10.2019. 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.

Крсмановић Мара, као купац, обавезна 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.

Мрђа Виктор и Александра, као купци, обавезни су да
за купљено земљиште плате накнаду за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
Купци поред излицитиране цијене, сносе 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.

Члан 4.

О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.

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: 01-022-300/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број: 01-022-301/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

259

260

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 и 63/19),
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 33. сједници одржаној 2.
децембра 2019. године, донијела је

На основу члана 348. став 3. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 10. став 1. и став 3. Одлуке
о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17 ), Скупштина општине
Дервента, на 33. сједници одржаној 2. децембра 2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА, А РАДИ ОБЛИКОВАЊА КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ „ДРВОПРЕРАДА ЂУРИЋ“ Д.О.О.
ДЕРВЕНТА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 10

03.12.2019.
Члан 1.

Општина Дервента продаје непосредном погодбом
неизграђено градско грађевинско земљиште означено као:
катастарска парцела број: 230/8 „АНТЕ БЕГИЋА“ двориште
површине 30 m2, катастарска парцела број: 243/2 „УЛ. ЈНА“
шума 3. класе површине 201 m2 и катастарска парцела број:
243/3 „УЛ. ЈНА“ шума 3. класе површине 62 m2, укупне
површине 293 m2, уписано у Лист непокретности број 416 КО
Дервента 1, у Шантићевој улици, у посједу и власништву
општине Дервента са 1/1 дијела, по тржишној цијени од
30.729,84
КМ
(словима:
тридесетхиљадаседамстотинадвадесетдевет
и
84/100
конвертибилних марака), а ради обликовања-комплетирања
грађевинске честице, привредном друштву „ДРВОПРЕРАДА
ЂУРИЋ“ д.о.о. Дервента, као власнику катастарске парцеле
број: 233/1 „АНТЕ БЕГИЋА“ њива 1. класе површине 1483 m2,
уписана у Лист непокретности број: 2772, КО Дервента 1, а
према Регулационом плану „РАМПА“.

уписане у Лист непокретности број 1103, КО Дервента 1, а
према Регулационом плану „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“.
Члан 2.
По
основу
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва Републике Српске број: М-127/19 од
29.10.2019. године и ове одлуке, закључиће се Уговор о
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име
Општине Дервента потписати Начелник општине.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Члан 2.
По
основу
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва Републике Српске број: М-125/19 од
29.10.2019. године и ове одлуке, закључиће се Уговор о
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име
Општине Дервента потписати Начелник општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-303/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

262

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-302/19
2. децембра 2019. године
Дервента

7

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

261
На основу члана 348. став 3. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 10. став 1. и став 3. Одлуке
о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17 ), Скупштина општине
Дервента, на 33. сједници одржаној 2. децембра 2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА, А РАДИ ОБЛИКОВАЊА КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ
ДУШАНИЋ (ДРАГУТИН) МИЛОРАДУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
Члан 1.
Општина Дервента продаје непосредном погодбом
неизграђено градско грађевинско земљиште означено као:
катастарска парцела број: 463/4 „ЈАСЕНЦИ“ њива 3. класе
површине 77 m2 и катастарска парцела број: 463/5
„ЈАСЕНЦИ“ њива 3. класе површине 105 m2, укупне површине
182 m2, уписано у Лист непокретности број 416 КО Дервента
1, у улици Жељезничка, у посједу и власништву општине
Дервента са 1/1 дијела, по тржишној цијени од 4.504,50 КМ
(словима:
четирихиљадепетстотиначетири
и
50/100
конвертибилне мараке), а ради обликовања-комплетирања
грађевинске честице и то Душанић Милораду из Дервенте,
као
власнику
катастарских
парцела
број:
409/2
„ЖЕЉЕЗНИЧКА“ њива 3. класе површине 233 m2 и број 410
2
„ЖЕЉЕЗНИЧКА“ стамбени објекат површине 49 m , остали
објекти површине 9 m2, остали објекти површине 2 m2 и
двориште површине 228 m2, укупне површине 521 m2,

На основу члана 348. став 3. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 10. став 1. и став 3. Одлуке
о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17 ), Скупштина општине
Дервента, на 33. сједници одржаној 2. децембра 2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА, А РАДИ ОБЛИКОВАЊА КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ
МАКИВИЋ (СТАНИСЛАВ) ДРАГОСЛАВУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
Члан 1.
Општина Дервента продаје непосредном погодбом
неизграђено градско грађевинско земљиште означено као:
катастарска парцела број: 1478 „Ш.МИХАЉИ“ двориште
површине 96 m2, уписано у Лист непокретности број 416 КО
Дервента 1, у улици Браће Југовића, у посједу и власништву
општине Дервента са 1/1 дијела, по тржишној цијени од
6.398,40 КМ (словима: шестхиљадатристотинедеведесетосам
и 40/100 конвертибилних марака), а ради обликовањакомплетирања грађевинске честице и то Макивић Драгославу
из Дервенте, као власнику катастарске парцеле број: 1479
„Ш.МИХАЉИ“ укупне површине 261 m2, уписане у Лист
непокретности број 962/0, КО Дервента 1, а према
Регулационом плану „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК
ЗАПАД“.
Члан 2.
По
основу
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва Републике Српске број: М-128/19 од
29.10.2019. године и ове одлуке, закључиће се Уговор о
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име
Општине Дервента потписати Начелник општине.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-304/19
2. децембра 2019. године
Дервента

03.12.2019.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 348. став 3. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 10. став 1. и став 3. Одлуке
о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17 ), Скупштина општине
Дервента, на 33. сједници одржаној 2. децембра 2019. године,
донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА, А РАДИ ОБЛИКОВАЊА КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ
НОВАКОВИЋ (ТАНЕ) ВЈЕКОСЛАВУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
Члан 1.
Општина Дервента продаје непосредном погодбом
неизграђено градско грађевинско земљиште означено као:
катастарска парцела број: 1499/2 „БРАЋЕ РАДИЋ“ њива 3.
класе површине 186 m2 и катастарска парцела број: 1499/3
„БРАЋЕ РАДИЋ“ њива 3. класе површине 31 m2, укупне
површине 217 m2, уписано у Лист непокретности број 416 КО
Дервента 1, у улици Браће Југовића, у посједу и власништву
општине Дервента са 1/1 дијела, по тржишној цијени од
15.974,46
KМ
(словима:
петнаесетхиљададеветстотинаседамдесетчетири и 46/100
конвертибилне марке), а ради обликовања-комплетирања
грађевинске честице и то Новаковић Вјекославу из Дервенте,
као власнику катастарске парцеле број: 1501 „БРАЋЕ
РАДИЋА“ стамбени објекат површине 80 m2, остали објекти
површине 9 m2 и двориште површине 173 m2, укупне
површине 262 m2, уписана у Лист непокретности број 1245,
КО Дервента 1, а према Регулационом плану „ЦЕНТАР
ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“.
Члан 2.
По
основу
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва Републике Српске број: М-126/19 од
29.10.2019. године и ове одлуке, закључиће се Уговор о
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име
Општине Дервента потписати Начелник општине.

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. Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19),
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 33. сједници одржаној 2.
децембра 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА
УПИСАНИХ У КО ПОЉЕ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ
NIWEX Д.О.О. ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Општина Дервента продаје путем лицитације
непокретност – земљиште означено као к.ч. број: 1359/5
„ЈУКИЋКА“, њива 7. класе површине 1772 m2, уписано у Лист
непокретности број: 1, КО Поље , у својини општине Дервента
са 1/1 дијела, по тржишној цијени од 6,90 КМ/m2, односно по
почетној
продајној
цијени
од
12.226,80
(словима:
дванаестхиљададвијестотинедвадесетшест
и
80/100
конвертибилних марака), привредном друштву Niwex д.о.о. из
Дервенте.
Привредно друштво Niwex д.о.о. 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 Републике Српске, Сједиште
замјеника у Добоју број: М-136/19 од 19.11.2019. 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 Niwex д.о.о, као купац, обавезно
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 провођење промјена у катастарском операту, код
надлежног органа управе за геодетске и имовинско-правне
послове.

Члан 3.

Члан 4.

О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.

О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
начелника општине и Одјељење за просторно уређење.

Члан 4.

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: 01-022-305/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број: 01-022-306/19
2. децембра 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. Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19),
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 33. сједници одржаној 2.
децембра 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА
У ОБУХВАТУ РП „ПОТОЧАНИ“ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ
ЈАМЕЏИЈА (РАТКО) СЛОБОДАНКИ
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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 33.
сједници одржаној 2. децембра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ДОДИЈЕЉЕНО ПРЕМА РЈЕШЕЊУ О ДОДЈЕЛИ НА
КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ БРОЈ 02-475-35/1004 ОД
12.03.2002. ГОДИНЕ
УДОВИЧИЋ (ЈОВЕ) МЛАДЕНУ ИЗ ЗЕНИЦЕ
Члан 1.

Члан 1.
Општина Дервента продаје путем лицитације
непокретност – земљиште означено као к.ч. број: 1524/1
„ЧИПЛАК“, воћњак 3. класе површине 788 m2 и њива 5. класе
површине 153 m2, укупне површине 941 m2 и бесправно
изграђен
стамбени
објекат
спратности
Су+Пр+Пк
(сутерен+приземље+поткровље),
уписано
у
Лист
непокретности број: 1 КО Дервента 2, у Улици Богдана
Жерајића, у својини општине Дервента са 1/1 дијела, по
купопродајној цијени у износу од 23.530,00 КМ (словима:
двадесеттрихиљадепетстотинатридесет
и
00/100
конвертибилних марака), Јамеџија (Ратка) Слободанки из
Дервенте.
Јамеџија Слободанка као купац, уплатила 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 Републике Српске, Сједиште
замјеника у Добоју број: М-137/19 од 19.11.2019. 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.
Слободанка Јамеџија, као купац, обавезна 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 провођење 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“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-307/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Овом одлуком утврђује се тржишна цијена за градско
грађевинско земљиште означено као катастарска парцела
број: 361/34 „ВЕЛИКИ ЛУГ“ ливада 3. класе површине 329 m 2,
уписано у Посједовни лист број 2065 КО Дервента 2, у улици
Филипа Вишњића и то 9,47 КМ/m2, што за укупну површину
парцеле
износи
3.115,63
КМ
(словима:
трихиљадестотинупетнаест и 63/100 конвертибилних марака).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-308/19
2. децембра 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 33.
сједници одржаној 2. децембра 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ ПОНУЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА КАО ПОКЛОНА,
БЕЗ НАКНАДЕ,
ОД РАНИЈЕГ ИНДИКАТИВНОГ ПОСЈЕДНИКА НАГРАДИЋ
СИМЕ ИЗ ЦРНЧЕ, А РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У ЦРНЧИ
Члан 1.
Општина Дервента прихвата понуђено земљиште као
поклон, без накнаде, означено као к.ч. број: 307,“БРЕЗИК“,
пашњак 3.класе, површине 527 m2, уписано у Посједовни лист
број 250/0 КО Црнча, у коме се као индикативни посједник
води Наградић (Милутин) Симо, Црнча, са 1/1 дијела, а у
сврху проширења гробља у Црнчи.
Члан 2.
По основу ове oдлуке и мишљења Правобранилаштва
Републике Српске- Сједиште замјеника у Добоју М-114/19,
закључиће се Уговор о поклону непокретности – земљишта из
члана 1. ове oдлуке.
Уговор о поклону без терета и налога, закључиће се
између Наградић (Милутина) Симе из Црнче, као
поклонодавца и општине Дервента, као поклонопримца, а
који у име општине Дервента потписује Начелник општине.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-309/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19 ) и члaна 37. став 2. тачка 21. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 33. сједници
одржаној 2. децембра 2019. године, донијела је
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 73. став 2.
Закона о здравственој заштити
( „Службени гласник
Републике Српске“, број 106/09 и 44/15) и члана 37. став 2.
тачка 33. Статута општине Дервента
("Службени гласник
општине Дервента", број 7/17), Скупштина општине Дервента
на 33. сједници одржаној 2. децембра 2019. године, донијела
је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА
ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе
Дом здравља Дервента.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање једног члана
Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља Дервента прописани су
Законом о министарским владиним и другим именовањима,
Законом о здравственој заштити и Статутом ЈЗУ Дом
здравља Дервента.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор и именовање једног члана
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 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 именовањa у ЈЗУ Дом здравља Дервента, коју je
именовaла Скупштина општине Дервента.
Члан 5.
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1. Шербић
Јефимија,
дипломирани
инжењер
архитектуре, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове
Општинске управе Дервента, са 02.12. 2019. године.
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 31. сједници
одржаној 26. септембра 2019. године донијела рјешење број:
01-111-35/19 о именовању Шербић Јефимије за вршиоца
дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове Општинске управе Дервента, до окончања поступка
именовања начелника Одјељења у складу са законом, а
најдуже 90 дана.
Како је Конкурсна комисија за спровођење поступка за
именовање начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове Општинске управе Дервента спровела поступак по
Јавном конкурсу, а Начелник општине утврдио приједлог
кандидата за именовање начелника Одјељења за стамбенокомуналне послове, те су се стекли услови да се Јефимија
Шербић разријеши дужности вршиоца дужности начелника
Одјељења за стамбено-комуналне послове.
Начелник општине је на основу напријед наведеног
утврдио приједлог рјешења као у диспозитиву и предложио
Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 33. сједници
одржаној 2. децембра 2019. године донијела рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе Општине Дервента у року од
15 дана од дана достављања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-111-56/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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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
Број: 01-022-319/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Ј

O РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19 ) и члана 37. став 2. тачка 21. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), на приједлог Начелника Општине Дервента,
Скупштина општине Дервента, на 33. сједници одржаној 2.
децембра 2019. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1.
Шербић Јефимија, дипломирани инжењер
архитектуре, именује се за начелника Одјељења за
стамбено-комуналне послове, са 03.12.2019. године.
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03.12.2019.

2. Начелник
Одјељења за стамбено-комуналне
послове именује се на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине који га је именовао.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16 и
94/19), 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 33. сједници одржаној 2.
децембра 2019. године, донијела је
Р

Образложење
Скупштина општине Дервента је на 31. сједници
одржаној 26. септембра 2019. године донијела рјешење број:
01-111-35/19 о именовању Шербић Јефимије за вршиоца
дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове Општинске управе Дервента, до окончања поступка
именовања начелника Одјељња у складу са законом, а
најдуже 90 дана.
Начелник општине Дервента је у складу са чланом 78.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) расписао Јавни конкурс за именовање
начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове
Општинске управе Дервента, који је објављен у „Гласу
Српске“ од 23. октобра 2019. године и „Службеном гласнику
Републике Српске“, број 89/19, као и на интернет страници
општине Дервента. Поступак по Јавном конкурсу спроводила
је Конкурсна
комисија за спровођење поступака за
именовање начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове Општинске управе Дервента, коју је именовао
Начелник Општине. Након прегледања доказа приложених уз
пријаву на руководеће радно мјесто начелника Одјељења за
стамбено-комуналне послове, Конкурсна комисија
је
утврдила да се пријаво један кандидат који је и испуњавао
опште и посебне услове Јавног конкурса и то Шербић
Јефимија, дипломирани инжењер архитектуре.
По окончаном изборном поступку, Конкурсна комисија
за спровођење поступка за именовање начелника Одјељења
за стамбено-комуналне послове, је Начелнику општине
Дервента доставила Листу за избор кандидата по
редослиједу кандидата, које је рангирала почевши од
најбољег резултата оствареног у изборном поступку, са
записницима о предузетим радњама у току изборног
поступка.
На Листи за избор кандидата по редослиједу
кандидата, рангираних почев од најбољег оствареног
резултата , број 02-120-4.6/19 од 20. новембра 2019. године,
коју је сачинила Конкурсна комисија за
спровођење
поступака за именовање начелника Одјељења за стамбенокомуналне послове Општинске управе Дервента, Шербић
Јефимија као једини кандидат је рангирана на прво мјесто,
са бројем додијељених бодова 49 од могућих 50.
Начелник општине је на основу напријед наведеног, а
сходно одредби члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), утврдио приједлог рјешења као у диспозитиву
и предложио Скупштини општине доношење истог.
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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 вршиоца дужности
директора
Јавне установе „Центар за социјални рад
Дервента“
Дервента,
Рјешењем Скупштине општине
Дервента број: 01-111-24/19 од 27.06. 2019. године, до
завршетка поступка јавне конкуренције за избор и именовање
директора.
Први поступак
јавне конкуренције за избор и
именовање директора ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“
Дервента, који је расписан на основу Одлуке Скупштине
општине Дервента број: 01-022-154/19 од 29. маја 2019.
године, завршен је без именовања директора, па је
Скупштина општине Дервента расписала поновни јавни
конкурс за избор и именовање директора ЈУ „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента, чије спровођење је још у
току.
Самира Фејза је 29.11.2019.године поднијела оставку
на функцију вршиоца дужности директора Јавне установе
„Центар за социјални рад Дервента“
Дервента, са
02.12.2019.године, због преласка на друго радно мјесто.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и
именовање је на 22. сједници одржаној 02.12.2019. године,
већином гласова, утврдила приједлог рјешења као у
диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење
истог.
Скупштина општине Дервента је на 33.сједници
одржаној 2.децембра 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

272

271
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

Е

2.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе општине Дервента у року од
15 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Њ

Самира Фејза, разрјешава се дужности вршиоца
дужности директора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента, са 02.12. 2019.
године, због подношења оставке.

Број: 01-111-48/19
2. децембар 2019. године
Дервента

Број: 01-111-57/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Е

1.

Скупштина општине Дервента је на 33. сједници
одржаној 2. децембра 2019. године донијела рјешење као у
диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Ш

О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

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, 90/16 и 94/19), 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 33. сједници одржаној 2. децембра 2019. године,
донијела је
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О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА
1.

Маја Поповић, именује се за вршиоца дужности
директора Јавне установе „Центар за социјални
рад Дервента“ Дервента, са 03.12.2019. 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 32. сједници
одржаној 30.10. 2019. године, донијела Одлуку о расписивању
поновног Јавног конкурса за избор и именовање директора
Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“,
Дервента, чије спровођење је у току.
Како је Самира Фејза, досадашњи вршилац дужности
директора Јавне установе „Центар за социјални рад
Дервента“ Дервента, поднијела оставку на ту функцију са
02.12.2019.године, било је неопходно разријешити је
дужности и именовати вршиоца дужности директора до
окончања поступка јавне конкуренције.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине
је на 22. сједници одржаној 02.12.2019. 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 Маја Поповић, што је подржано
већином гласова чланова Комисије. Комисија је утврдила
Приједлог рјешења о именовању Маје Поповић, 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 33.сједници
одржаној 2.децембра 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: 01-111-55/19
2. децембар 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 48. став 7. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број:
97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. и 89. став 2. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента,
број: 7/17), Скупштина општине Дервента, на 33. сједници
одржаној 2.децембра 2019. године, донијела је
Р
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Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА У ЈАВНОЈ
УСТАНОВИ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА“
1. У Комисију за примопредају дужности између
именованих лица у Јавној установи „Центар за социјални рад
Дервента“, (У даљем тексту: Комисија), након престанка
мандата, именују се:

03.12.2019.

- Миле Стринић, предсједник,
- Срђан Новић, замјеник предсједника,
- Нада Ђурић, члан,
- Петра Калоперовић, замјеник члана,
- Јасмина Петровић, члан и
- Милош Врачевић, замјеник члана.
2. Чланови и замјеници чланова Комисије именују се
на период од 4 (четири) године, са могућношћу поновног
именовања.
3. Задатак Комисије је да у року од 8 дана од дана
ступања на снагу рјешења о избору, именовању или
постављену,
изврши примопредају дужности између
именованих лица у Јавној установи „Центар за социјални рад
Дервента“, Дервента.
4. Комисија из тачке 1. овог рјешења дужна је да
сачини службени записник, који се сачињава у три примјерка
у складу са Законом о локалној самоуправи.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-61/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ ,
број: 40/13,106/15, 3/16 и 84/19), члана 37. став 2. и члана 89.
став 2. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“ , број 7/17) Скупштина општине Дервента,
на 33. сједници одржаној 2. децембра 2019. године, донијела
је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА
РП „ГРАД“
1.У Савјет за израду измјене
плана „ГРАД“ именују се:

дијела Регулационог

1) Томаш Славко, предсједник Савјета,
2) Шербић Јефимија, члан Савјета и
3) Будишић Бојан, члан Савјета.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одредбом члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), прописано је да на
приједлог носиоца припреме плана (према одредби члана 41.
став 2. закона, носилац припреме за израду документа
просторног уређења који доноси Скупштина јединице локалне
самоуправе је орган надлежан за послове уређења простора
или други орган или организација коју одреди надлежна
Скупштина одлуком о изради плана), надлежна Скупштина
именује савјет плана ради укупног праћења израде документа
просторног уређења, вођења јавне расправе и усаглашавање
ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте
документа, односно да се Савјет формира након ступања на
снагу одлуке о приступању изради, односно измјени или
допуни документа, на рок док се тај документ не донесе.
Скупштина општине Дервента je донијела Одлуку о
изради измјене
дијела Регулационог плана „ГРАД“
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/19), којом је
одређено да је Одјељење за просторно уређење носилац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 10

03.12.2019.

припреме плана. Као носилац припреме за израду и
доношење плана, Одјељење је сачинило овај приједлог
рјешења, те предложило Начелнику општине да исто упути
Скупштини општине Дервента на усвајање.
Скупштина општине Дервента је на 33. сједници
одржаној 2. децембра 2019. године донијела рјешење као у
диспозитиву
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
истог се не може изјавити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30
дана од дана пријема овог рјешења.
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 37.
став 2. тачка 33. Статута општине Дервента
(„Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 33. сједници одржаној 2. децембра 2019. године,
донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-58/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 37. став 2. тачка 33. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 33. сједници
одржаној 2. децембра 2019. године, донијела је

Р
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Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
ДОМ ЗДРАВЉА ДЕРВЕНТА
1. За вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља Дервента са 03.12. 2019.
године, именује се Васић Милена.
2. Вршилац дужности члана Управног одбора се
именује до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са
Законом о министарским, владиним и другим именовањима.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
ДОМ ЗДРАВЉА ДЕРВЕНТА
1. Весна Шаин разрјешава се дужности члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента са 02.12.2019. године, због подношења неопозиве
оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Скупштина општине Дервента је Рјешењем број: 01111-93/18 од 12. новембра 2018. године за члана Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента
именовала и Весну Шаин, на мандат у трајању од четири (4)
године.
Шаин Весна је, на дужност члана Управног одбора
ЈЗУ Дом здравља
Дервента, дана 21.10.2019. године,
поднијела неопозиву оставку.
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а
на основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби,
утврдио Приједлог рјешења о разрјешењу дужности члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента
као у диспозитиву и предложио Скупштини
доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 33. сједници
одржаној 2. децембра 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
достављања овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-59/19
2. децембра 2019. године
Дервента

13

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Како је досадашњи члан Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља Дервента, Шаин Весна,
разријешена дужности члана Управног одбора због
подношења неопозиве оставке, неопходно је именовати
вршиоца дужности члана Управног одбора ове установе до
завршетка поступка јавне конкуренције у складу са Законом.
У смислу одредбе члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), Начелник општине је, за вршиоца
дужности члана Управног
одбора
Јавне здравствене
установе Дом здравља Дервента, до завршетка поступка
јавне конкуренције, предложио лице из тачке 1. диспозитива
овог рјешења и предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Дервента је на 33. сједници
одржаној 2. децембра 2019. године донијела рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
њега
се
не
може
уложити
жалба,
али
се
може тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-60/19
2. децембра 2019. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 43/07), члана 5.
Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским,
занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на
подручју општине Дервента ("Службени гласник општине
Дервента", број: 9/11, 3/13, 6/15 и 8/16) и члана 89. став 3. Статута
општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број
7/17), Начелник општине Дервента, донио је

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 10
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О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА НА ДАН ПРАЗНИКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДАН УСПОСТАВЉАЊА ОПШТЕГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЗА МИР У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 21. НОВЕМБРА

03.12.2019.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДЕРВЕНТА

Члан 1.
На дан републичког празника: Дан успостављања
Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини 21. новембара 2019. године, ради
задовољења неопходних потреба грађана, дужна су да
раде:
1. Предузећа која обављају комуналне дјелатности: испорука
воде, одржавање чистоће, одржавање улица, саобраћајница,
чишћење јавних површина, у времену од 00,00 до 24,00 часа,
2. Професионална ватрогасна јединица, у времену од 00,00 до
24,00 часа, односно организовање дежурстава и приправности,
зависно од процјене опасности,
3. Јавни превоз путника - аутобуске станице, у складу са
редовима вожње, а чекаоница и информације у времену од 00,00 до
24,00 часа.

1.У Конкурсну комисију за спровођење поступка за
именовање начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове Општинске управе Дервента именују се:
-Бећаревић Љубица , предсједавајући Комисије,
испред Општинске управе
-Јовичић Ана , члан , испред Општинске управе
-Голубовић Боривоје, члан , испред Општинске управе
-Васић Милена, члан , са Листе стручњака
-Планинчевић Марија , члан , са Листе стручњака
2.Задатак Комисије је да у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе
и Правилника о јединственим
процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у
општинској односно градској управи , спроведе поступак за
Члан 2.
Поред субјеката из претходног члана, на дан празника могу именовање начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове Општинске управе Дервента , по Jавном конкурсу
да раде:
- привредни и други субјекти којима је другим законским прописима број 02-120-4/19 од 14. октобра 2019 године а који је
изричито дозвољено да раде,
објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број
- предузећа и радње која обављају пекарску дјелатност у
89/19 и „Гласу Српске од 23. октобра 2019 године.
времену од 00,00 до 24,00 часова,
3.Комисија је дужна да донесе Пословник о раду као и
- трговински објекти на аутобуској и бензинским пумпним
да поступак по овом конкурсу спроведе у року од 30 дана од
станицама од 00,00 до 24,00 часова,
дана истека рока за пријављивање кандидата на конкурс
- трговински објекти типа ''драгстор'' у времену од 00,00 до
4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
24,00 часова,
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“ и на
- здравствене установе у оквиру редовног радног времена,
- сви привредни и други субјекти на подручју општине Дервента у интернет страници општине Дервента.
времену од 07,00 до 15,00 часова.
Члан 3.
Угоститељски објекти могу да раде у складу са
Одлуком о радном времену у угоститељским, трговинским,
занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на
подручју општине Дервента.
Члан 4.
У случају поступања супротно одредбама ове
Наредбе, примјењиваће се одредбе о надзору, прописаним
прекршајима и санкцијама за учињени прекршај из Закона о
празницима и Одлуке о радном времену у угоститељским,
трговинским, занатским, услужним и другим објектима и
дјелатностима на подручју општине Дервента.

Број: 02- 111-47/19
12. новембра 2019 . године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3 Закона о лоланој
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ) члана 15. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза oпштине Дервента ( „Службени
гласник општине Дервента “, број 16/17 ) и члана 89. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17) Начелник општине Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е

Члан 5.

О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

Ова Наредба објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Дервента'', ''Дервентском листу'', званичној интернет
страници општине Дервента и на огласној табли Општинске
управе Дервента.

1.
-

Број: 02-140-14/2019
11. новембра 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 79. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (
„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) , члана 20.
Правилника о јединственим процедурама за попуњавање
упражњених радних мјеста у градској односно општинској
управи ( „Службени гласник Републике Српске“ број 42/17) и
члана 89. став 3. Статута општине Дервента ( „Службени
гласник општине Дервента број 7/17) Начелник општине
Дервента донио је

-

У Централну пописну комисију именују се :
Љиљана Мујачић , предсједник,
Вихор Матић , замјеник предсједника,
Мирјана Тодорић , члан,
Весна Симић , замјеник члана,
Ивона Пејин , члан,
Драган Вуковић , замјеник члана

2.Централна пописна комисија
има обавезе
прописане чланом 17. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем имовине и обавеза oпштине Дервента (
„Службени гласник општине Дервента “, број 16/17 ) као и
обавезу , да обједини податке и информације из извјештаја
пописних комисија, сачини коначан извјештај о попису
имовине и обавеза и достави на усвајање Начелнику
општине до 1. марта 2020. године.
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
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03.12.2019.
Број:02-111-49/19
29. новембра 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 15. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза oпштине Дервента ( „Службени
гласник општине Дервента “, број 16/17 ) и члана 89. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17) Начелник општине Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС СТАЛНИХ
МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА - НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
(ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВИ, УЛИЦЕ,
ТРОТОАРИ, ЈАВНА РАСВЈЕТА, СПОМЕНИЦИ, МОСТОВИ,
ТРГОВИ И ОСТАЛО)
1. У
Комисију
за попис сталних материјалних
средстава -непокретне имовине ( грађевински објекти,
земљиште, путеви, улице, тротоари, јавна расвјета,
споменици, мостови, тргови и остало ) именују се :
- Душанка Радановић , предсједник,
Ален Бећировић, замјеник предсједника,
- Станиша Микеревић , члан,
Ана Секулић , замјеник члана,
- Срђан Новић , члан,
Игор Миловановић , замјеник члана,
- Стево Ковачевић , члан ,
Горан Симић , замјеник члана,
- Бојана Милинчић, члан
Драгана Николић, замјеник члана
- Дрена Мрђа , члан
Биљана Ђураш, замјеник члана
2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са
стањем на дан 31.12.2019. године у складу са Правилником о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
oпштине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента “,
број 16/17 ).
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број:02-111-50/19
29. новембра 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 15. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза oпштине Дервента ( „Службени
гласник општине Дервента “, број 16/17 ) и члана 89. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17) Начелник општине Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС СТАЛНИХ
МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА - ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
( НАМЈЕШТАЈА, ОПРЕМЕ И ОСТАЛО )
1. У Комисију за попис покретне имовине ( намјештаја,
опреме и остало) именују се
- Саша Видић, предсједник,
Борислав Китоњић , замјеник предсједника,
- Драган Вукадиновић , члан,
Синиша Симић , замјеник члана,
- Славица Глувачевић, члан,

15

Нада Покрајац , замјеник члана
2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са
стањем на дан 31.12.2019 године , у складу са Правилником о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
oпштине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента “,
број 16/17 ).
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број:02-111-51/19
29. новембра 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 15. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза oпштине Дервента ( „Службени
гласник општине Дервента “, број 16/17 ) и члана 89. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17) Начелник општине Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС БЛАГАЈНЕ И
ЖИРО-РАЧУНА
1.У Комисију за попис благајне и жиро-рачуна именују
се:
-

Петра Калоперовић , предсједник,
Маринко Репија, замјеник предсједника,
Нада Видић , члан,
Весна Ђукић , замјеник члана,
Бранкица Вукићевић, члан,
Милан Симић, замјеник члана

2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са
стањем на дан 31.12.2019. године , у складу Правилником о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
oпштине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента “,
број 16/17 ).
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Број:02-111-52/19
29. новембра 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

283
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ) , члана 15. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза oпштине Дервента ( „Службени
гласник општине Дервента “, број 16/17 ) и члана 89. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17) Начелник општине Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБАВЕЗА И
ПОТРАЖИВАЊА
1.
У Комисију за попис обавеза и потраживања
именују се :
Сњежана Ковачевић предсједник,
Ана Јовичић замјеник предсједника,
Зоран Марић , члан,
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-

Оливера Ћебеџија, замјеник члана,
Ивона Пејин , члан,
Нада Шпирић , замјеник члана

2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са
стањем на дан 31.12.2019. године , у складу са Правилником
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
oпштине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента “,
број 16/17 ).
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Број:02-111-53/19
29. новембра 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 19. став 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 68. став 1. тачка 12. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), Начелник општине Дервента доноси
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ „ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР „ ДЕРВЕНТА
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној
установи „Спортски центар“ Дервента , број 17-10/19 од
15.10.2019. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Начелник општине Дервента запримио је акт
директора Јавне установе „Спортски центар“ Дервента, број:
50-5/19 од 01.11.2019 године
којим
тражи давање
сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Јавној установи „Спортски
центар “ Дервента , број 17-10/19 од 15.10.2019. године .
Управни одбор ЈУ „Спортски центар “ Дервента је на
сједници одржаној 15.10. 2019. године донио Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Јавној установи „Спортски центар “ Дервента ,
Имајући у виду да Начелник општине у име оснивача
даје сагласност на статуте и друге опште акте јавних
установа чији је оснивач општина, у складу са чланом 59.
став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи, чланом 19.
став 3. Закона о систему јавних служби и чланом 68. став 1.
тачка 12. Статута општине Дервента , одлучено је као у
диспозитиву овог закључка.
Број: 02-12-5/19
20. новембра 2019. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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