ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА“
У 2019. ГОДИНИ
Рег.бр.

Бр./стр. Рег.бр.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМИ
1
2
31
32

33

69
121
251

285
293
294

Програм развоја спорта општине Дервента за
период од 2019. до 2023. године
Програм заједничке комуналне потрошње за 2019.
годину
Програм развоја спорта на подручју општине
Дервента за 2019. годину
Програм санације и одржавања локалних путних
праваца на подручју општине Дервента у 2019.
години
Програм мјера за спречавање и сузбијање,
елиминацију и ерадикацију заразних болести на
подручју општине Дервента за 2019. годину
Прoгрaм нaмjeнскoг утрoшкa срeдстaвa пoсeбних
вoдних нaкнaдa зa 2019. гoдину
Програм
уређења
градског
грађевинског
земљишта у 2019. години
Програм о допунама Програма намјенског
утрошка средстава посебних водних накнада за
2019. годину
Програм рада Скупштине општине Дервента за
2020. годину
Програм заједничке комуналне потрошње за 2020.
годину
Програм мјера за спречавање и сузбијање,
елиминацију и ерадикацију заразних болести на
подручју општине Дервента за 2020. годину

1/1
1/5

195 План о измјенама Плана коришћења средстава за
техничко опремање, изградњу објеката и чување
ватрогасне опреме којe користи Територијална
ватрогасна јединица општине Дервента у току
2019. године
288 План о измјенама и допунама Плана капиталних
улагања општине Дервента за 2019. годину
295 План систематске превентивне дезинсекције и
деразизације на подручју општине Дервента за
2020. годину

8/1
11/24

11/59

2/5

ОДЛУКЕ
2/8

2/11

4

5

3/2
4/1

6
7

10/1

8

11/1
11/51

9

11/57

ПЛАНОВИ
План коришћења средстава за техничко
опремање,
изградњу
објеката
и
чување
ватрогасне опреме којe користи Територијална
ватрогасна јединица општине Дервента у току
2019. године
29
План капиталних улагања општине Дервента за
2019. годину
30
План коришћења средстава за подстицање
развоја пољопривреде и села за 2019. годину
34
План систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју општине Дервента за
2019. годину
68
Плaн гoдишњeг утрoшкa нaмjeнских срeдстaвa oд
нaкнaдe пo oснoву прoдaje шумских дрвних
сoртимeнaтa у 2019. гoдини
120 План о измјенама и допунама Плана систематске
превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју општине Дервента за 2019. годину
177 План о измјенама и допунама Плана капиталних
улагања општине Дервента за 2019. годину

Бр./стр.

35
36

3

1/12

37

2/1

38

2/4

39

2/13

40
41

3/1

4/1

42

7/1

43

Одлука о условима и начину обављања јавног
превоза лица и ствари на подручју општине
Дервента
Одлука о начину, организацији и условима за
вршење такси превоза на подручју општине
Дервента
Одлука o финансирању политичких странака из
Буџета општине Дервента за 2019. годину
Одлука о усклађивању акта о оснивању Јавне
установе „Спортско културни центар“ Дервента
Одлука
о
продаји
неизграђеног градског
грађевинског земљишта у својини општине
Дервента у обухвату РП „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“
путем усменог јавног надметања (лицитације)
Одлука
о
продаји
неизграђеног градског
грађевинског земљишта у својини општине
Дервента у обухвату РП „ЦЕНТАР ИСТОКЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“ и РП „ДЕРВЕНТАСЈЕВЕР-ЛУГ“ путем усменог јавног надметања
(лицитације)
Одлука о јавним признањима општине Дервента
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени
M2 корисне површине стамбеног и пословног
простора на подручју општине Дервента у 2018.
години
Одлука о начину и условима за прекопавање
јавних површина на подручју општине Дервента
Одлука о издавању у закуп школских просторија у
згради гимназије путем јавног оглашавања
Одлука о висини накнаде предсједницима савјета
мјесних заједница на подручју општине Дервента
за 2019. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
комуналним таксама
Одлука о измјенама и допунама Oдлуке о висини
накнаде за коришћење путног земљишта за
полагање инфраструктурних водова и базних
станица
Одлука о образовању Форума за безбједност
грађана општине Дервента
Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању
броја и именовању доктора медицине за преглед

1/12

1/15
1/18
1/19

1/21

1/21
2/16

2/18
2/19
2/20

2/21
2/21

2/21
2/22

Регистар за 2019.
Рег.бр.
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122
123
124
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126
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Бр./стр. Рег.бр.

умрлих лица ван здравствене установе мртвозорника
Oдлукa o измjeнaмa Oдлукe o oдрeђивaњу
мaтичних пoдручja зa вoђeњe мaтичних књигa нa
пoдручjу oпштинe Дeрвeнтa
Oдлукa
o
прoдajи
нeизгрaђeнoг грaдскoг
грaђeвинскoг зeмљиштa у свojини oпштинe
Дeрвeнтa
у
oбухвaту
РП
„КOMУНAЛНOСEРВИСНИ ЦEНTAР“ путeм усмeнoг jaвнoг
нaдмeтaњa ( лицитaциje)
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje MAРИЋ
(Лукa) ЉУБOMИРУ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
TРИВИЋ (Брaнислaв) БРAНКИ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
JOКAНИЋ (Блaгoje) MИЛOРAДУ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
JOКAНИЋ (Блaгoje) MИЛOРAДУ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
СTAНИЋ (Стaнoje) НEДEЉКУ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje СAВИЋ
(Mиoдрaг) СЛAЂAНУ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
ШAВИJA (Mирo) JAДРAНКИ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
MИШИЋ (Дрaгoмир) БИЉAНИ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
MИШИЋ (Дрaгoмир) БИЉAНИ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
MИШИЋ (Дрaгoмир) БИЉAНИ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
MAРКУЉEВИЋ (Mилaн) ДAРКУ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
MAРКЉУEВИЋ (Mилaн) ДAРКУ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
РИСTИЋ (Mилeнкo) СAНEЛИ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
ПETКOВИЋ (Teoдoр) MИOДРAГУ
Oдлукa o прoдajи нeпoкрeтнoсти у свojини
oпштинe Дeрвeнтa путeм првe лицитaциje
приврeднoм друштву „ДРВOПРEРAДA ЂУРИЋ“
д.o.o. Дeрвeнтa
Одлука о доношењу дијела Регулационог плана
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“
Одлука о расподјели утврђеног суфицита и
неутрошених намјенских средстава
Одлука о измјенама Одлуке о давању сагласности
за
формирање
катастарских
честица
на
територији катастарске општине Дервента 1
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента путем прве лицитације
привредном друштву „FRUCTA-TRADE“ д.о.о.
Дервента
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента путем прве лицитације
ПУШКАРИЋ (Никола) ВЕЛИБОРУ

2/23

3/2

3/3

3/3

3/4

3/4

3/5

3/5

3/6

3/6

3/7

3/7

3/7

3/8

3/8

3/9

3/9

3/10
4/4
4/4

4/6

4/6

4/7

4/7

128 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента путем прве лицитације
ТОДОРИЋ (Сејфо) СЕНКУ
129 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента путем прве лицитације
Секулић (Славко) Владимиру
130 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента путем прве лицитације
Секулић (Славко) Славену
131 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента путем прве лицитације
БОГДАН (Велимир) ЖЕЛИМИРУ
132 Одлука о куповини градског грађевинског
земљишта у посједу Матијевић (Антуке) Пере
133 Одлука о куповини градског грађевинског
земљишта у посједу Матијевић (Пере) Мијата
134 Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
градско грађевинско земљиште за Болтар
(Драгомир) Небојшу из Дервенте
155 Одлука о усвајању Стратегије развоја локалних
путева и улица у насељу на подручју општине
Дервента за период 2019. - 2025. године
156 Одлука о дoнoшeњу диjeлa Рeгулaциoнoг плaнa
„ЦEНTAР ИСTOК-ЦEНTAР ЗAПAД-БЛOК бр.4
157 Одлука о именовању чланова Форума за
безбједност грађана општине Дервента
158 Одлука 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
178 Одлука о измјенама Одлуке о расподјели
утврђеног суфицита и неутрошених намјенских
средстава
179 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
усвајању Буџета општине Дервента за 2019.
годину - Ребаланс
180 Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета
општине Дервента за 2019. годину
181 Одлука
о
додјељивању
Великогоспојинске
повеље са златним грбом Општине у 2019. години
Јавној установи Стручна и техничка школа
Дервента
182 Одлука о додјељивању Повеље почасног
грађанина са златним грбом Општине у 2019.
години господину Richard Aueru, директору
привредног друштва „Digital elektronik“ из Аустрије
183 Одлука о додјељивању Захвалнице општине
Дервента у 2019. години Јовану Бабићу,
професору српског језика и књижевности
184 Одлука о расписивању и одржавању избора за
чланове савјета мјесних заједница на подручју
општине Дервента
196 Одлука о доношењу Плана заштите од пожара
општине Дервента за период 2019.-2024 . године
197 Одлука о усвајању Акционог плана за
имплементацију препорука по Извјештају Главне
службе за ревизију јавног сектора Републике
Српске о проведеној финансијској ревизији
општине Дервента за 2018. годину
198 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Дервента 2, у
обухвату РП „ПОТОЧАНИ“, путем усменог јавног
надметања (лицитације)
199 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Поље путем
усменог јавног надметања (лицитације)
200 Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовања комплетирања грађевинске честице, ЋУП (Тодор)
ДАВОРУ из Дервенте
201 Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовања -
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235
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252
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Бр./стр. Рег.бр.

комплетирања грађевинске честице, МИШИЋ
(Радован) ЗОРАНУ из Дервенте
Одлука о покретању поступка за додјелу статуса
града општини Дервента
Одлука о изради измјене дијела Регулационог
плана „ГРАД“
Одлука о расписивању поновног Јавног конкурса
за избор и именовање директора Јавне установе
„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање једног члана Управног одбора Јавне
установе „Центар за социјални рад Дервента“,
Дервента
Одлука о фонду стамбених јединица социјалног
становања
Одлука о висини закупнине за кориштење
стамбених јединица социјалног становања
Одлука о поступку субвенционисања закупнине
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Дервентски Луг
путем усменог јавног надметања (лицитације)
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента у обухвату РП „ДЕРВЕНТАСЈЕВЕР-ЛУГ“ путем лицитације ГВОЗДЕНОВИЋ
(Милан) МИЛЕНКУ
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента у обухвату РП „ДЕРВЕНТАСЈЕВЕР-ЛУГ“ путем лицитације ЋОРИЋ (Миле)
БОЈАНУ
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента у обухвату РП „ДЕРВЕНТАСЈЕВЕР-ЛУГ“ путем лицитације КРСМАНОВИЋ
(Јово) МАРИ
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента у обухвату РП „ДЕРВЕНТАСЈЕВЕР-ЛУГ“ путем лицитацијe МРЂА (Славко)
ВИКТОРУ и МРЂА (Здравко) АЛЕКСАНДРИ
Одлука 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
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовања комплетирања грађевинске честице Душанић
(Драгутин) Милораду из Дервенте
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовања комплетирања грађевинске честице МАКИВИЋ
(Станислав) ДРАГОСЛАВУ из Дервенте
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовања комплетирања грађевинске честице НОВАКОВИЋ
(Тане) ВЈЕКОСЛАВУ из Дервенте
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Поље путем
лицитације привредном друштву NIWEX д.о.о.
Дервента
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента у обухвату Регулационог плана
„ПОТОЧАНИ“ путем лицитације Јамеџија (Ратко)
Слободанки
Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
градско грађевинско земљиште додијељено
према Рјешењу о додјели на коришћење градског
грађевинског земљишта без накнаде број 02-47535/1004 од 12.03.2002. године УДОВИЧИЋ (Јове)
МЛАДЕНУ из Зенице
Одлука о прихватању понуђеног земљишта као
поклона, без накнаде, од ранијег индикативног
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посједника Наградић Симе из Црнче, а ради
проширења гробља у Црнчи
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање једног члана Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља Дервента
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
усвајању Буџета општине Дервента за 2019.
годину - Ребаланс
Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета
општине Дервента за 2019. годину
Одлука о усвајању Буџета општине Дервента за
2020. годину
Одлука о извршењу буџета општине Дервента за
2020. годину
Одлука о висини стопе пореза за непокретности
на подручју општине Дервента за 2020. годину
Одлука о висини вриједности непокретности по
зонама на подручју општине Дервента у 2020.
години
Одлука о укључивању у трезорски систем
пословања ЈЗУ Дом здравља Дервента
Одлука о доношењу регулационог плана „Парк“
Одлука о комуналном реду
Одлука о издвајању средстава за област
предшколског васпитања и образовања за 2020.
годину
Одлука о економској цијени услуге Јавне
предшколске установе „Трол“ Дервента за 2020.
годину
Одлука о висини накнаде предсједницима савјета
мјесних заједница на подручју општине Дервента
за 2020. годину
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовањакомплетирања грађевинске честице (грађевинска
парцела број 6.) ЂУРИЋ (Живка) ПЕРИ из
Дервенте
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовањакомплетирања грађевинске честице (грађевинска
парцела број 8.) ЂУРИЋ (Живка) ПЕРИ из
Дервенте
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовањакомплетирања грађевинске честице ЛАТИНОВИЋ
(Мирка) МИРЈАНИ из Дервенте
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовањакомплетирања грађевинске честице ЂУКИЋ
(Станка) ДУШКУ из Дервенте
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовањакомплетирања грађевинске честице ЂУКИЋ
(Саве) МАРИНКУ из Дервенте
Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
градско грађевинско земљиште додијељено
према Рјешењу о додјели на коришћење
грађевинског земљишта без накнаде број: 02-47535/123 од 21.04.2000. године ПАВИЋ (Душана)
МИЛАНУ из Загреба
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање три члана Управног одбора Јавне
установе Геронтолошки центар Дервента
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државној својини РИСТИЋ (Никола) БОГОЉУБУ
из Дервенте ради изградње стамбене зграде
Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе
„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе„Центар за социјални
рад Дервента“ Дервента
Рјешење o разрјешењу дужности начелника
Одјељења за стамбено-комуналне послове
Рјешење о именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове
Рјешење о разрјешењу дужности члана Управног
одбора Јавне установе „Центар за социјални рад
Дервента“ Дервента
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана
Управног одбора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“, Дервента
Рјешење o разрјешењу вршиоца дужности
начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове
Рјешење о именовању начелника Одјељења за
стамбено-комуналне послове
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Јавне установе „Центар за социјални
рад Дервента“ Дервента
Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе„Центар за социјални
рад Дервента“ Дервента
Рјешење о именовању Комисије за примопредају
дужности између именованих лица у Јавној
установи „Центар за социјални рад Дервента“
Рјешење о именовању Савјета за израду измјене
дијела РП „ГРАД“
Рјешење о разрјешењу дужности члана Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом
здравља Дервента
Рјешење о разрjешењу члана Комисије за избор
по јавном конкурсу за именовања у Јавној
здравственој установи Дом здравља Дервента
Рјешење о именовању члана Комисије за избор
по јавном конкурсу за именовања у Јавној
здравственој установи Дом здравља Дервента
Рјешење o рaзрjeшeњу Кoмисиje зa избoр пo
jaвнoм кoнкурсу зa имeнoвaњa у Jaвнoj устaнoви
Гeрoнтoлoшки цeнтaр Дeрвeнтa
Рјешење o имeнoвaњу Кoмисиje зa избoр пo
jaвнoм кoнкурсу зa имeнoвaњa у Jaвнoj устaнoви
Гeрoнтoлoшки цeнтaр Дeрвeнтa
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2018. године
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Закључак о усвајању Нацрта одлуке о усвајању
стратегије развоја локалних путева и улица у
насељу на подручју општине Дервента за период
2019. - 2025. године
Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Скупштине општине Дервента у 2018. години
Закључак о усвајању Извјештаја о раду сталних
радних тијела Скупштине општине Дервента за
2018. годину
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма заједничке комуналне потрошње у
2018. години
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма санације и одржавања локалних путних
праваца на подручју општине Дервента у 2018.
години
Закључак о усвајању Информације о стању у
области снабдијевања електричном енергијом
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног
кадра у школској 2018/2019. години у ЈУ Основна
школа „Никола Тесла“ Дервента
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног
кадра у школској 2018/2019. години у ЈУ Основна
школа „19. април“ Дервента
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног
кадра у школској 2018/2019. години у ЈУ Основна
школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња Дервента
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног
кадра у школској 2018/2019. години у ЈУ Основна
школа „Тодор Докић“ Календеровци Дервента
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног
кадра у школској 2018/2019. години у ЈУ
Средњошколски
центар
„Михајло
Пупин“
Дервента са освртом на План уписа ученика у
прве разреде средњих школа у школској
2019/2020. години
Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног
кадра у школској 2018/2019. години у ЈУ Стручна и
техничка школа Дервента са освртом на План
уписа ученика у прве разреде средњих школа у
школској 2019/2020. години
Зaкључaк o усвajaњу Извjeштaja o рaду
Нaчeлникa oпштинe и рaду Oпштинскe упрaвe
Дeрвeнтa у 2018. гoдини
Зaкључaк o усвajaњу Извjeштaja o извршeњу
Буџeтa oпштинe Дeрвeнтa зa 2018. гoдину
Зaкључaк o усвajaњу Инфoрмaциje o рaду
Прaвoбрaнилaштвa Рeпубликe Српскe – Сjeдиштe
зaмjeникa у Дoбojу зa пeриoд oд 01.01.2018.
гoдинe дo 31.12.2018. гoдинe – OПШTИНA
ДEРВEНTA
Зaкључaк o усвajaњу Извjeштaja o гoдишњeм
утрoшку нaмjeнских срeдстaвa oд нaкнaдe пo
oснoву прoдaje шумских дрвних сoртимeнaтa у
2018. гoдини
Зaкључaк o усвajaњу Извjeштaja o нaмjeнскoм
утрoшку срeдстaвa пoсeбних вoдних нaкнaдa у
2018. гoдини
Зaкључaк o усвajaњу Инфoрмaциje o стaњу у
oблaсти културe нa пoдручjу oпштинe и мjeрe зa
прeвaзилaжeњe стaњa
Зaкључaк o усвajaњу Гoдишњeг извjeштaja o
пoслoвaњу
и
гoдишњeг
oбрaчунa
Jaвнe
здрaвствeнe устaнoвe Дoм здрaвљa Дeрвeнтa зa
2018. гoдину
Зaкључaк o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм рaдa
и Финaнсиjски плaн Jaвнe здрaвствeнe устaнoвe
Дoм здрaвљa Дeрвeнтa зa 2019. гoдину
Зaкључaк o усвajaњу Гoдишњeг извjeштaja o
пoслoвaњу
и
гoдишњeг
oбрaчунa
Jaвнe
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прeдшкoлскe устaнoвe „Tрoл“ Дeрвeнтa зa 2018.
гoдину
Зaкључaк o дaвaњу сaглaснoсти нa Финaнсиjски
плaн Jaвнe прeдшкoлскe устaнoвe „Tрoл“
Дeрвeнтa зa 2019. гoдину
Зaкључaк o усвajaњу Гoдишњeг извjeштaja o
пoслoвaњу и гoдишњeг oбрaчунa Jaвнe устaнoвe
„Цeнтaр зa сoциjaлни рaд Дeрвeнтa“ Дeрвeнтa зa
2018. гoдину
Зaкључaк o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм рaдa
и Финaнсиjски плaн Jaвнe устaнoвe „Цeнтaр зa
сoциjaлни рaд Дeрвeнтa“ Дeрвeнтa зa 2019.
гoдину
Зaкључaк o усвajaњу Гoдишњeг извjeштaja o
пoслoвaњу и гoдишњeг oбрaчунa Jaвнe устaнoвe
Нaрoднa
библиoтeкa
„Брaнкo
Рaдичeвић“
Дeрвeнтa зa 2018. гoдину
Зaкључaк o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм рaдa
и Финaнсиjски плaн Jaвнe устaнoвe Нaрoднa
библиoтeкa „Брaнкo Рaдичeвић“ Дeрвeнтa зa
2019. гoдину
Зaкључaк o усвajaњу Гoдишњeг извjeштaja o
пoслoвaњу и гoдишњeг oбрaчунa Jaвнe устaнoвe
„Спoртскo културни цeнтaр“ Дeрвeнтa зa 2018.
гoдину
Зaкључaк o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм рaдa
и Финaнсиjски плaн Jaвнe устaнoвe „Спoртскo
културни цeнтaр“ Дeрвeнтa зa 2019. гoдину
Зaкључaк o усвajaњу Гoдишњeг извjeштaja o
пoслoвaњу и гoдишњeг oбрaчунa Jaвнe устaнoвe
„Цeнтaр зa културу“ Дeрвeнтa зa 2018. гoдину
Зaкључaк o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм рaдa
и Финaнсиjски плaн Jaвнe устaнoвe „Цeнтaр зa
културу“ Дeрвeнтa зa 2019. гoдину
Зaкључaк o нe усвajaњу Гoдишњeг извjeштaja o
пoслoвaњу и гoдишњeг oбрaчунa Jaвнe устaнoвe
„Tуристичкa oргaнизaциja oпштинe Дeрвeнтa“
Дeрвeнтa зa 2018. гoдину
Зaкључaк o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм рaдa
и Финaнсиjски плaн Jaвнe устaнoвe „Tуристичкa
oргaнизaциja oпштинe Дeрвeнтa“ Дeрвeнтa зa
2019. гoдину
Зaкључaк o усвajaњу Гoдишњeг извjeштaja o
пoслoвaњу и гoдишњeг oбрaчунa Jaвнe устaнoвe
Гeрoнтoлoшки цeнтaр Дeрвeнтa зa 2018. гoдину
Зaкључaк o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм рaдa
и Финaнсиjски плaн Jaвнe устaнoвe Гeрoнтoлoшки
цeнтaр Дeрвeнтa зa 2019. гoдину
Закључак о утврђивању Нацрта Регулационог
плана „ПАРК“
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01.- 31.03.
2019. године
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма
уређења
градског
грађевинског
земљишта у 2018. години
Закључак о усвајању Извјештаја о зимском
одржавању локалних путних праваца и градских
улица у периоду од 15.11. 2018. до 15.03. 2019.
године
Закључак о усвајању Извјештаја о годишњој
реализацији Плана утрошка намјенских средстава
за техничко опремање, изградњу објеката и
чување
ватрогасне
опреме
коју
користи
Територијална ватрогасна јединица Дервента
Закључак о усвајању Информације о раду
Првостепене стручне комисије за процјену
потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју
Закључак о усвајању Информације о остваривању
права у складу са Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рада Републике Српске
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3/49

3/49

3/49

3/49
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4/11

4/11

4/11

4/11

4/12

4/12

142 Закључак о усвајању Информације о раду
невладиних организација и удружења грађана на
подручју општине
143 Закључак
о
усвајању
Информацијe
о
стипендирању студената и ученика у школској
2018/2019. години
144 Закључак
о
усвајању
Информације
о
запошљавању на подручју општине, броју и
структури незапослених лица, као и потребним
кадровима за развој општине
145 Закључак о усвајању Информације о стању јавне
расвјете на подручју општине Дервента
159 Закључак о прихватању Нaцрта oдлукe o
измjeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o усвajaњу Буџeтa
oпштинe Дeрвeнтa зa 2019. гoдину – Рeбaлaнс
Буџeтa oпштинe Дeрвeнтa зa 2019. гoдину
160 Закључак о усвајању Инфoрмaциjе o пoслoвaњу
приврeдe нa пoдручjу oпштинe Дeрвeнтa у 2018.
гoдини
161 Закључак о усвајању Инфoрмaциjе o рaду
Првoстeпeнe стручнe кoмисиje зa утврђивaњe
спoсoбнoсти лицa у пoступку oствaривaњa прaвa
из
сoциjaлнe
зaштитe
и
утврђивaњe
функциoнaлнoг стaњa кoрисникa
162 Закључак о усвајању Инфoрмaциjе o прeвeнтивнoj
здрaвствeнoj зaштити стaнoвништвa oпштинe
Дeрвeнтa у 2018. гoдини
163 Закључак о усвајању Инфoрмaциjе o стaњу
нaркoмaниje нa пoдручjу oпштинe и мjeрe зa њeнo
сузбиjaњe
164 Закључак о усвајању Инфoрмaциjе o услoвимa и
живoту oмлaдинe нa пoдручjу oпштинe
204 Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01.30.06.2019. године
205 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне
предшколске установе „Трол“ Дервента за радну
2018/2019. годину
206 Закључак о давању сагласности на Годишњи
Програм рада Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента за радну 2019/2020. годину
207 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента за период јануар-јуни 2019. године
208 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Дервента за период јануар-јуни 2019.
године
209 Закључак о не усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Центар за социјални
рад Дервента“ Дервента за период јануар-јуни
2019. године
210 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе Народна библиотека
„Бранко Радичевић“ Дервента за период јануарјуни 2019. године
211 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Спортски центар“
Дервента за период јануар-јуни 2019. године
212 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Центар за културу“
Дервента за период јануар-јуни 2019. године
213 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању
Јавне
установе
„Туристичка
организација општине Дервента“ Дервента за
период јануар-јуни 2019. године
214 Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању
Јавне
установе
„Геронтолошки
центар“ Дервента за период јануар-јуни 2019.
године
215 Закључак о усвајању Информације о раду и стању
основног образовања у Јавној установи Основна
школа „19. април“ Дервента
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Бр./стр. Рег.бр.

Закључак о усвајању Информације о раду и
стању основног образовања у Јавној установи
Основна школа „Никола Тесла“ Дервента
Закључак о усвајању Информације о раду и стању
основног образовања у Јавној установи Основна
школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента
Закључак о усвајању Информације о раду и стању
основног образовања у Јавној установи Основна
школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента
Закључак о усвајању Информације о раду и стању
средњег
образовања
у
Јавној
установи
Средњошколски
центар
„Михајло
Пупин“
Дервента у школској 2018/2019. години
Закључак о усвајању Информације о раду и стању
средњег образовања у Јавној установи „Стручна и
техничка школа“ Дервента
Закључак о не усвајању Извјештаја Комисије за
избор о спроведеном поступку по Јавном конкурсу
са приједлогом за именовање директора Јавне
установе „Центар за социјални рад Дервента“,
Дервента
Закључак о прихватању Нацрта одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета
општине Дервента за 2019. годину- Ребаланс
Буџета општине за 2019. годину
Закључак о прихватању Нацрта одлуке о усвајању
Буџета општине Дервента за 2020. годину
Закључак о прихватању Нацрта одлуке о
комуналном реду
Закључак о усвајању Информације о условима и
животу пензионера на подручју општине
Закључак о усвајању Информације о примјени
Одлуке о равноправности полова у општини
Дервента за период 01.01.-31.10.2019. године
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01.-30.09.
2019. године
Закључак о усвајању Анализе стања и потреба
социјално најугроженијих категорија и корисника
права на новчану помоћ
Закључак о усвајању Информације о стању
безбједности саобраћаја на територији општине
Дервента
Закључак о усвајању Информације о стању
гробаља на подручју општине Дервента
Закључак о усвајању Информације о пословним
просторима, гаражама и становима у власништву
општине
Закључак о усвајању Информације о спортским
активностима и резултатима рада спортских
колектива у 2018. години
Закључак
о
усвајању
Информације
о
активностима везаним за рјешавање стамбеног
питања носиоца станарског права чији су станови
порушени
Закључак о усвајању Информације о регистрацији
заједница етажних власника, инвестиционом и
текућем одржавању стамбених зграда и станова
Закључак о усвајању Информације о реализацији
приватизације државних станова и кориштењу
неоткупљених станова
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Бр./стр.

324 Одлука о измјенама Статута Јавног предузећа
"Дервентски лист и Радио Дервента" д. о. о.
Дервента

11/79

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

8/37

ПЛАНОВИ
8/37
58

8/37
59
8/38

План оперативног спровођења плана активности
у припреми и спровођењу мјера заштите и
спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у општини Дервента у 2019.
години
План оперативног спровођења Плана одбране од
поплава у општини Дервента у 2019. години

2/26
2/29

ПРАВИЛНИЦИ
8/38

15

57
9/5
9/5
9/6

111

112

11/77
113
11/78
146
11/78

11/78

11/78

147
148

167

11/78
168
11/78
222
11/79

11/79

11/79

11/79

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ У ФУНКЦИJИ
СКУПШTИНE JП „ДEРВEНTСКИ ЛИСT
И РAДИO ДEРВEНTA“ Д.O.O.
ДEРВEНTA
109 Oдлукa o дoнoшeњу Прoгрaмa рaдa и пoслoвaњa
Jaвнoг прeдузeћa „Дeрвeнтски лист и Рaдиo
Дeрвeнтa“ д.o.o. Дeрвeнтa зa 2019. гoдину
110 Зaкључaк o усвajaњу Извjeштaja o рaду JП
„Дeрвeнтски лист и Рaдиo Дeрвeнтa“ д.o.o.
Дeрвeнтa зa 2018. гoдину

6

3/49

3/50

242
243
325

326

Правилник о субвенционисању превоза ученика
средњих школа са подручја општине Дервента за
друго полугодиште школске 2018/2019. године
Правилник о измјени Правилника о начину и
критеријумима стипендирања редовних студената
и надарених ученика средњих школа
Прaвилник o критeриjумимa и пoступку зa дoдjeлу
срeдстaвa грaнтa oргaнизaциjaмa и удружeњимa
из oблaсти бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe
Прaвилник o нaчину и услoвимa рaспoдjeлe
нoвчaних пoдстицaja зa рaзвoj пoљoприиврeдe и
сeлa нa пoдручjу oпштинe Дeрвeнтa
Прaвилник o прeкoпу jaвних пoвршинa и тeхнички
услoви зa сaнирaњe прeкoпaних jaвних пoвршинa
нa пoдручjу oпштинe Дeрвeнтa
Правилник о финансирању у области спорта и
физичке културе на подручју општине Дервента
Правилник о финансирању пројеката удружења
грађана путем јавног позива
Правилник о измјенама и допунама Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама општине Дервента
Правилник о измјенама и допунама Правилника о
обрачуну и исплати плата и других личних
примања запослених у Општинској управи
Дервента
Правилник о расподјели новчаних средстава за
додјелу једнократне новчане помоћи из Буџета
општине Дервента
Правилник о субвенционисању превоза ученика
средњих школа са подручја општине Дервента
Правилник о спонзорству и донацијама
Правилник о додјели новчаних помоћи за подршку
пронаталитетној политици
Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе Дервента
Правилник
о
начину
и
критеријумима
стипендирања редовних студената и надарених
ученика средњих школа
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2/25

3/50

3/53

3/59
4/13
4/19

4/24

6/4

6/5
8/38
9/6
9/7

11/80

11/80

НАРЕДБЕ
115 Нaрeдбa
o
спрoвoђeњу
прoљeтнe
фaзe
систeмaтскe дeрaтизaциje нa пoдручjу oпштинe
Дeрвeнтa у 2019. гoдини
116 Нaрeдбa o oдрeђивaњу прeдузeћa, устaнoвa и
других oргaнизaциja кojи су дужни дa рaдe и у
дaнe прaзникa Рeпубликe Српскe и утврђивaњу
дужинe рaднoг врeмeнa зa субjeктe кojи мoгу дa
рaдe у дaнe рeпубличких прaзникa
277 Наредба о одређивању радног времена на дан
празника Републике Српске Дан успостављања
Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини 21. новембра

3/62

3/63
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ОДЛУКЕ
16
17

18

60

61
62
114
149
150

185

223

224
244
245

246
327

328

Регистар за 2019.

Одлука о одређивању благајничког максимума
Одлука о давању у закуп градског грађевинског
земљишта непосредном погодбом закупцу а.д.
Комуналац Дервента
Одлука о издвајању безвриједног документарног
материјала( документације чији је рок употребе
истекао)
Одлука о начину и условима одржавања локалних
и некатегорисаних путева у зимском периоду 01.
01. -15. 03. 2019. године
Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на
подручју општине Дервента
Одлука о прихватању пописа за 2018. годину
Oдлукa o oдрeђивaњу пoвjeрeникa и зaмjeникa
пoвjeрeникa цивилнe зaштитe у oпштини Дeрвeнтa
Одлука о оснивању оперативно – комуникацијског
центра општине Дервента
Одлука о давању у закуп градског грађевинског
земљишта
непосредном
погодбом
закупцу
Томинчић Жарки
Одлука о утврђивању Приједлога Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета
општине Дервента за 2019. годину
Одлука о одређивању радног времена у свим
објектима на локацији Вашара и на подручју града
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Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање зградом, Дервента,
улица Његошева СП-43
Оглас о упису промјене лица овлаштених за
заступање Заједнице за управљање зградом
Дервента, улица Његошева С-45
Oглaс o упису oснивaњa Зajeдницe eтaжних
влaсникa, Дeрвeнтa, улицa Maриje Бурсaћ брoj 2,
улaз б
Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде
Дервента, Улица српске војске СП-106, улаз Е
Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање зградом Дервента,
Улица браће Југовића број 2
Оглас о промјени лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде
Дервента, Улица Његошева СП-43, улаз 3
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