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На основу члана 39. став 2. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19), члана 67. став 2. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16) и члана 37.став 2. тачка 7. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25.
јуна 2020. године, донијела је
ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У 2020. ГОДИНИ
УВОД
Уређење градског грађевинског земљишта ради
његовог привођења намјени предвиђеној регулационим планом
обухвата припремање тог земљишта за стамбену, привредну и
другу врсту изградње и његово опремање комуналним
грађевинама и инсталацијама за заједничко и појединачно
коришћење.
Уређење градског грађевинског земљишта врши
јединица локалне самоуправе, а уређење обухвата његово
припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове,
израду геодетских, геолошких, инжењерско –сеизмолошких и
других подлога, израда анализе својинских права на земљишту,
израда планске и техничке документације, израду програма за
уређење земљишта, расељавање, рушење објеката, санирање
терена и друге радове. Поступак припремања грађевинског
земљишта почиње израдом одговарајућих планова, који служе
као основ за давање земљишта на опремање и коришћење.
Израда урбанистичког и регулационих планова подразумијева
претходно обављене припремне радове (геомеханичка и друга
испитивања земљишта, геодетске подлоге, анализе и др.),
наставља се рјешавањем имовинских односа, а затим израдом
одговарајуће пројектне документације потребне за изградњу
инфраструктуре и објеката. Реализација предметног програма,
како са аспекта обима, тако и са аспекта динамике, зависиће од
обима и динамике остварења општинских изворних прихода.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина
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документом
просторног уређења.
У радове на опремању градског грађевинског земљишта
не спадају прикључци које сноси инвеститор на терет трошкова
грађења.
Уређење простора и комунална инфраструктура једна
су од основних претпоставки за улагања на подручју општине,
те у складу са тим Програм уређења градског грађевинског
земљишта представља документ оперативне годишње
реализације. Програм уређења градског и осталог грађевинског
земљишта обухвата урбана подручја општине Дервента. Овим
програмом ближе се утврђују врста и обим уређења земљишта.
Програм опремања изграђеног градског грађевинског
земљишта за 2020. годину сачињен је на основу Програма рада
Скупштине општине Дервента за 2020. годину и Плана
капиталних улагања општине Дервента за 2020. годину,
односно плана за улагања општинских средстава у
инфраструктуру, јавне објекте и опрему.
ОВИМ ПРОГРАМОМ УТВРЂУЈЕ СЕ:
1. Подручје које се уређује,
2. Врста и обим радова,
3. Извори финансирања,
4. Предрачунска вриједност трошкова уређења,
5. Динамика,
6. Начин одабира понуда и уступања инвестиционих
радова и
7. Одређивање носиоца реализације програма.
1. ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ СЕ УРЕЂУЈЕ
Подручје на коме ће се вршити опремање изграђеног
градског грађевинског земљишта је:
подручје покривено Урбанистичким планом,
подручје покривено регулационим планом „ЦЕНТАР
ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД“,
подручје
покривено
регулационим
планом
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“,
подручје покривено регулационим планом „ГРАД“,
подручје покривено регулационим планом „УКРИНА“,
подручје покривено регулационим планом „ЈУГ“,
подручје покривено регулационим планом „ЦЕНТАР
ЗАПАД“,
подручје покривено регулационим планом „РАМПАСАЈМИШТЕ“,
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подручје
покривено
регулационим
планом
„КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“,
подручје покривено регулационим планом „АДА“,
подручје покривено регулационим планом „ЛУГ“,
подручје покривено регулационим планом „ДЕРВЕНТАСЈЕВЕР-ЛУГ“,
подручје покривено регулационим планом „БЛОК
ГРАДСКИ“,
подручје покривено регулационим планом „ЦЕНТАР
ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“,
подручје покривено регулационим планом „ПОТОЧАНИ“,
подручје покривено регулационим планом „ЦЕНТАР“,
подручје покривено регулационим планом „ЧАРДАК“,
подручје покривено регулационим планом „ГАКОВАЦ“,
подручје покривено регулационим планом „ДЕРВЕНТАСЈЕВЕР-ЛУЖАНИ“,
подручје покривено регулационим планом „РАМПА“ и
подручје покривено регулационим планом „ПАРК“.
2. ВРСТА И ОБИМ РАДОВА
Активности на припремању градског грађевинског
земљишта у надлежности су Одјељења за просторно уређење.
Радови на опремању градског грађевинског и осталог
грађевинског земљишта, који се финансирају из Плана
капиталних улагања општине Дервента за 2020. годину
приказани су у табели.
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА
2020. ГОДИНУ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Ред.
број

IIа

ГРУПЕ УЛАГАЊА-НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Број
конта

Вриједност
КМ

Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења, тротоара и
ограда

Изградња јавних расвјета

511100

Укупно издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења, тротоара
и ограда

20.000,00

20.000,00

IIб

Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева

1.

Изградња улице у индустријској зони (локација Рад)

511100

100.000,00

2.

Изградња улице крај парка „9. јануар“

511100

130.000,00

Укупно издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода,
канализација

230.000,00

IIг

Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката

1.

Учешће у пројектима за безбједност саобраћаја

511100

10.000,00

2.

Наставак изградње градског гробља

511100

50.000,00

3.

Изградња ограде око Партизановог игралишта

511100

45.000,00

4.

Изградња игралишта

511100

60.000,00
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Наставак изградње дома у Омерагићима

511100

Укупно издаци за изградњу и прибављање осталих објеката

3

8.000,00

173.000,00

IIIа
1

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

IIIб
1
2

Укупн оиздаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
вањског освјетљења, тротоара и ограда
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева
и ауто-путева
Санација и реконструкција градских и приградских улица, паркинга и тротоара
Уређење центра града

511200

30.000,00
30.000,00

511200
511200

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

150.000,00
80.000,00

230.000,00

IIIв

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
осталих објеката

1.

Вањско уређење око Геронтолошког центра

511200

20.000,00

5.

Уређење мале сале у СШЦ „МихајлоПупин“ Дервента

511200

20.000,00

7.

Учешће у пројекту енергентске ефикасности Стручне и техничке школе

511200

80.000,00

Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
осталих објеката

120.000,00

УКУПНО УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ ЗА ГГЗ

803.000,00 КМ

3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Из буџетских прихода планираних за капиталне пројекте
803.000,00 КМ.

4.
УРЕЂЕЊА

ПРЕДРАЧУНСКА

- трошкови
803.000,00 КМ

опремања

ВРИЈЕДНОСТ

ТРОШКОВА

……………………………….....

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

И

УСТУПАЊА

Начин уступања радова проводи се према условима и
правилима прописаним посебним законима за поједине области.
7.
ПРОГРАМА

ОДРЕЂИВАЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-141/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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5. ДИНАМИКА

6. НАЧИН ОДАБИРА
ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

НОСИОЦА

На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09,
48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), члана 19. став 5. и члана 39.
став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16 и 36/19) и члана 37. став
2. тачка 2. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента,
на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

За реализацију радовa на опремању градског
грађевинског и осталог земљишта задужује се Одјељење за
стамбено-комуналне послове.

О Д Л У К У
О КОРИШЋЕЊУ И НАПЛАТИ ПАРКИРАЊА
МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
ПРВИ ДИО
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови, начин управљања,
коришћења, организација и начин наплате паркирања моторних
возила на јавним паркиралиштима (у даљем тексту:
паркиралишта), на урбаном подручју општине Дервента.
Члан 2.
(1) Јавна паркиралишта су површине изграђене или
уређене за паркирање возила на улици или ван улице и могу
бити отвореног или затвореног типа.
(2) Отворена паркиралишта су она паркиралишта која
због саобраћајне ситуације није могуће физичким препрекама
затворити.
(3) Затворена паркиралишта су она паркиралишта која
се у циљу контроле улаза и излаза возила могу физички
затворити, а да се не ремете нормални токови саобраћаја.
(4) Паркиралишта могу бити стална и привремена.
Члан 3.
(1) Паркиралишта морају бити означена вертикалном и
хоризонталном саобраћајном сигнализацијом у складу са
позитивним прописима о безбједности саобраћаја.
(2) Паркиралишта на којима се врши наплата
паркирања морају имати ознаку о времену и цијени наплате
паркирања, ознаку зоне као и упутство о начину плаћања
(бројеве телефона за плаћање путем СМС-а).
(3) На паркиралиштима са бетонском или асфалтном
подлогом паркинг мјеста се означавају бијелом бојом, а на
осталим површинама на други прикладан начин.
Члан 4.
Чистоћу на паркиралиштима одржава правно лице коме
су повјерени послови одржавања чистоће града.
Члан 5.
(1) Управљање паркиралиштима обухвата: организацију
наплате,
постављање
хоризонталне
и
вертикалне
сигнализације, одржавање паркиралишта, као и друге
активности везане за унапређење система паркирања.
(2) Послове из претходног става општина може
повјерити и другом правном лицу у складу са законом.
(3) Правно лице, на кога су пренесена овлашћења
управљања паркиралиштем, дужно је примјењивати одредбе
ове одлуке и прописе донесене на основу ње.
Члан 6.
Услови и начин коришћења, организација рада, висина
и начин наплате паркирања, као и друга питања од значаја за
рад паркиралишта на којима се врши наплата, утврђују се
Правилником о јавним паркиралиштима који доноси Начелник
општине.
Члан 7.

29.06.2020.

евиденцијама Министарства унутрашњих послова, ако возач
није идентификован.
(2) Уласком на паркинг мјесто, односно паркиралиште
корисник паркиралишта, власник или возач моторног возила
прихвата опште услове прописане овом одлуком.
Члан 9.
(1) За паркирање возила инвалида осигурава се
одређен број паркинг мјеста која морају бити прописно
обиљежена.
(2) Паркирање на мјестима из претходног става не
плаћају лица која посједују паркинг карту за инвалиде уредно
истакнуту или чија су возила
обиљежена знаком
приступачности.
Члан 10.
(1) Корисницима станова у стамбеним зградама у
улицама у којима је уведена наплата паркирања, а који немају
других мјеста за паркирање, може се под повољнијим условима
одобрити коришћење паркинг мјеста тј. издати повлашћена
паркинг карта за станаре.
(2) Привредним субјектима који обављају привредну
дјелатност у зони наплате паркирања, ако немају других
простора за паркирање, може се одобрити куповина мјесечне
или годишње карте за привредне субјекте.
(3) Услови и процедура за издавање повлашћене карте
за станаре, привредне субјекте као и паркинг карте за инвалиде
прописују се правилником из члана 6. ове одлуке.
Члан 11.
(1) Наплате паркирања ослобођена су службена возила
Министарства унутрашњих послова, Општинске управе
Дервента, возила хитне помоћи и ватрогасна возила док су у
службеној употреби и за вријеме интервенција.
(2) Правилником из члана 6. ове одлуке ће се
прописати детаљни услови и начин ослобађања од плаћања
паркирања.
Члан 12.
Паркинг карта садржи назив општине и правног лица
које управља паркиралиштем, серијски број, знакове којима се
обиљежава дан, мјесец, година, вријеме коришћења паркинг
мјеста, цијену и остале ознаке које су битне за коришћење
паркиралишта.
Члан 13.
(1) Корисник паркиралишта унапред плаћа услугу
паркирања куповином паркинг карте или плаћањем карте путем
СМС-а.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, корисник може
платити услугу паркирања накнадно, по налогу за плаћање, на
начин и под условима прописаним чланом 18. ове одлуке.
Члан 14.
На паркиралиштима на којима је уведена наплата
искључено је чување возила те одговорност за настала
оштећења и крађу.

(1) Наплата паркирања може се вршити:
-путем ручне наплате (помоћу карти које се могу купити
на означеним мјестима),
-путем СМС-а,
-путем аутомата за наплату паркирања и
-путем полуаутоматских и аутоматских система
наплате.
(2) Вријеме и начин наплате паркирања утврђују се
правилником из члана 6. ове одлуке.
Члан 8.
(1) Корисником паркиралишта сматра се возач или
власник моторног возила, који је евидентиран у одговарајућим

Члан 15.
(1) Наплату паркирања и правилност коришћења
паркиралишта контролише овлашћени радник правног лица
које управља паркиралиштем.
(2) Овлашћени радник из става 1. овог члана мора
имати видно истакнуту пластифицирану идентификациону
легитимацију на којој је исписан назив правног лица које
управља паркиралиштем, назив општине, серијски број, име и
презиме и уграђена фотографија овлашћеног радника.
Члан 16.
Корисник паркиралишта дужан је:
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1) унапријед платити паркинг карту за планирано
вријеме паркирања и исту истакнути на видном мјесту испод
предњег вјетробранског стакла,
2) по истеку плаћеног времена за паркирање
напустити паркиралиште или новом уплатом продужити
плаћено вријеме паркирања,
3) ако је паркирање плаћено путем СМС-а, сачувати
поруку којом је од стране мобилног оператера потврђено
плаћање паркинг карте, а такође по обавијести о истеку
плаћеног времена паркирања продужити за наредни сат или
напустити паркиралиште,
4) возило паркирати на означеним паркинг мјестима,
унутар обиљежених рубних линија.
Члан 17.
Корисник паркиралишта чини повреду одредаба општих
услова коришћења паркиралишта:
1) ако паркира на паркинг мјесто, а није купио паркинг
карту или продужио вријеме паркирања након истека времена
означеног на купљеној карти,
2) ако не истакне паркинг карту са унутрашње стране
предњег вјетробранског стакла,
3) ако паркира на паркинг мјесто означено за возила
особа са инвалидитетом, а нема истакнуту паркинг карту за
инвалиде нити знак приступачности на возилу,
4) ако паркира на пролазу и комуникацијама унутар
паркиралишта,
5) ако на паркиралиштима која су намијењена за
паркирање возила паркира прикључно возило (приколице,
прикључне машине и сл.), радне машине,
6) ако на паркиралишту врши поправке на возилу и
слично и
7) ако заузима паркираним возилом два или више
паркинг мјеста.
Члан 18.
(1) У случају повреда општих услова коришћења
наведених у члану 17. тачка 1, 2, 5. и 7. кориснику
паркиралишта ће се оставити обавјештење или налог испод
брисача на вјетробранском стаклу са инструкцијом за уплату
паркинг карте.
(2) Корисник паркиралишта је дужан уплатити паркинг
карту из претходног става у року од 72 часа од издавања.
(3) Поступак, услови и трошкови за примјену мјере из
претходног става утврдиће се Правилником из члана 6. ове
одлуке.
ДРУГИ ДИО
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
(1) Новчаном казном од 500,00 до 1.000,00 КМ казниће
се правно лице које учини повреду општих услова коришћења
паркиралишта наведених у члану 17. и 18. став 2. ове одлуке.
(2) Новчаном казном од 250,00 до 500,00 КМ казниће се
одговорно лице у правном лицу.
Члан 20.
Новчаном казном од 50,00 до 100,00 КМ казниће се
физичко лице које учини повреду општих услова коришћења
паркинга наведених у члану 17. и 18. став 2. ове одлуке.
ТРЕЋИ ДИО
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Надзор над примјеном ове одлуке врши Одјељење за
стамбено-комуналне послове и Комунална полиција општине
Дервента.
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Члан 22.

Начелник општине ће у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке донијети Правилник о јавним
паркиралиштима којим ће се ближе уредити поједина питања.
Члан 23.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о коришћењу и наплати паркинг простора на подручју града
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/13).
Члан 24.
Поступци покренути прије ступања на снагу ове одлуке
окончаће се по прописима који су били на снази у вријеме
покретања поступка.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гланику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-142/20
25. јуна 2020. 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, 18/16 и 107/19), члана 5. Правилникa о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19),
члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 9. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 37.
став 2. тачка 13. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У ОБУХВАТУ РП „РАМПА“
ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
( ЛИЦИТАЦИЈЕ)
Члан 1.
Општина
Дервента
продаје
непокретности
–
неизграђено градско грађевинско земљиште у својини општине
Дервента са 1/1 дијела, које се налази у обухвату Регулационог
плана „РАМПА“, у Улици Милована Бјелошевића Белог,
уписано у Лист непокретности број: 416 КО Дервента 1,
означено као катастарска парцела број: 343/7 „АНТЕ БЕГИЋА“
градилиште површине 608 m2, по тржишној цијени од 117,41
KM/m2, односно по почетној продајној цијени у износу од
71.385,28 KM.
Члан 2.
Према Регулационом плану „РАМПА“, катастарскa
парцелa број: 343/7 КО Дервента 1, која је предмет продаје и
која у нарави представља градилиште, са катастарском
парцелом број: 343/3 исте КО, чини једну грађевинску парцелу.
На катастарској парцели број: 343/3 КО Дервента 1,
изграђен је пословни објекат (везана градња), спратности
Су+П+2, који се задржава по наведеном регулационом плану.
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Члан 3.

Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке
извршиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација).
Оглас о лицитацији ће се објавити у „Дервентском
листу“, ТВ „К3“, на огласној табли и званичној интернет
страници општине Дервента и то најкасније 15 дана прије дана
одређеног за дан лицитације.
Члан 4.
Лицитацију ће спровести Комисија за спровођење јавног
надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе.
Члан 5.
На непокретностима које су предмет лицитације нису
укњижени терети.
Члан 6.
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.
Излицитирану цијену непокретности (у коју се урачунава
износ положене кауције), купац је дужан уплатити у року од 7
(седам) дана од дана одржавања лицитације.
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“.

класе, површине 4.938 m2 и њива 6. Класе, површине 327 m2 и
катастарска парцела број: 115/85 „БАРА“, њива 6. класе,
површине 180 m2, по тржишној цијени од 8,00 КМ/m2, односно
по почетној продајној цијени за цијелу грађевинску парцелу у
износу од 43.560,00 КМ,
1.2. Грађевинску парцелу укупне површине 4.794 m2, а
коју чине: катастарска парцела број: 115/29 „БАРА“, њива 5.
класе, површине 3.864 m2 и њива 6. класе, површине 581 m2 и
катастарска парцела број: 115/84 „БАРА“, њива 6. класе,
површине 349 m2, по тржишној цијени од 8,00 КМ/m2, односно
по почетној продајној цијени за цијелу грађевинску парцелу у
износу од 38.352,00 КМ,
1.3. Грађевинску парцелу укупне површине 4.496 m2, а
коју чине: катастарска парцела број: 115/64 „БАРА“, њива 5.
класе, површине 3.581 m2 и њива 6. класе, површине 590 m2 и
катастарска парцела број: 115/83 „БАРА“, њива 6. класе,
површине 325 m2, по тржишној цијени од 8,00 КМ/m2, односно
по почетној продајној цијени за цијелу грађевинску парцелу у
износу од 35.968,00 КМ,
1.4. Грађевинску парцелу укупне површине 4.252 m2, а
коју чине: катастарска парцела број: 115/55 „БАРА“, њива 5.
класе, површине 3.360 m2 и њива 6. класе, површине 590 m2 и
катастарска парцела број: 115/82 „БАРА“, њива 6. класе,
површине 302 m2, по тржишној цијени од 8,00 КМ/m2, односно
по почетној продајној цијени за цијелу грађевинску парцелу у
износу од 34.016,00 КМ и
1.5. Грађевинску парцелу укупне површине 4.308 m2, а
коју чине: катастарска парцела број: 115/56 „БАРА“, њива 5.
класе, површине 3.375 m2 и њива 6. класе површине 631 m2 и
катастарска парцела број: 115/81 „БАРА“, њива 6. класе,
површине 302 m2, по тржишној цијени од 8,00 КМ/m2, односно
по почетној продајној цијени за цијелу грађевинску парцелу у
износу од 34.464,00 КМ.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-131/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић , с.р.

29.06.2020.

Члан 2.
На грађевинским парцелама које су предмет продаје
према наведеном регулационом плану предвиђена је изградња
пословних објеката.
Члан 3.
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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, 18/16 и 107/19), члана 5. 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 9. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 37.
став 2. тачка 13. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је

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 „К3“ Прњавор, те огласној табли и званичној интернет
страници општине Дервента и то најкасније 15 дана прије дана
одређеног за дан лицитације.
Члан 4.
Лицитацију ће спровести Комисија за спровођење јавног
надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе.

ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У ОБУХВАТУ РП
„КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“ ПУТЕМ УСМЕНОГ
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ( ЛИЦИТАЦИЈЕ)
Члан 1.
Општина Дервента продаје непокретности – градско
грађевинско земљиште у својини општине Дервента са 1/1
дијела, које се налази у обухвату Регулационог плана
„КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“, у Улици Светог Саве,
уписано у Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента 2 и
то:
1.1. Грађевинску парцелу укупне површине 5.445 m2, а
коју чине: катастарска парцела број: 115/63 „БАРА“, њива 5.

Члан 5.
На непокретностима
укњижени терети.

које су

предмет лицитације нису

Члан 6.
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.
Излицитирану цијену непокретности (у коју се урачунава
износ положене кауције), купац је дужан уплатити у року од 7
(седам) дана од дана одржавања лицитације.
Купац поред излицитиране цијене сноси трошкове који
су везани за пренос лицитиране непокретности.
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Члан 7.

Члан 5.

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

На непокретностима које су предмет лицитације нису
укњижени терети.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-132/20
25. јуна 2020. 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, 18/16 и 107/19), члана 5. Правилникa о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19),
члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 9. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 37.
став 2. тачка 13. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У ОБУХВАТУ РП
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ)

Члан 1.
Општина Дервента
продаје непокретности –
неизграђено градско грађевинско земљиште у својини општине
Дервента са 1/1 дијела, које се налази у обухвату Регулационог
плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, у Улици Книнска, уписано у
Лист непокретности број 416 КО Дервента 1 и то:
1.1. к.ч. број 115/52 „ЈАСЕНЦИ“, њива 4. класе,
површине 17.868 m2, по почетној продајној цијени од 6,52
КМ/m2, тако да укупна тржишна вриједност парцеле износи
116.499,36 КМ и
1.2. к.ч. број 115/53 „ЈАСЕНЦИ“, њива 4. класе,
површине 20.161 m2, к.ч. број 115/54 „ЈАСЕНЦИ“, њива 4. класе,
површине 21.059 m2, те к.ч. број 115/55 „ЈАСЕНЦИ“, њива 3.
класе, површине 4.468 m2 и њива 4. класе, површине 15.599 m2,
укупне површине 61.287 m2, по почетној продајној цијени у
износу од 6,52 KM/m2, тако да укупна тржишна вриједност
парцела износи 399.591,24 КМ.
Члан 2.
На грађевинским парцелама које су предмет продаје
према наведеном регулационом плану предвиђена је изградња
пословних објеката.
Члан 3.
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке
извршиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација).
Оглас о лицитацији ће се објавити у „Дервентском
листу“, на „К3“ Прњавор, те огласној табли и званичној
интернет страници општине Дервента и то најкасније 15 дана
прије дана одређеног за дан лицитације.
Члан 4.
Лицитацију ће спровести Комисија за спровођење јавног
надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе.

Члан 6.
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.
Излицитирану цијену непокретности (у коју се урачунава
износ положене кауције), купац је дужан уплатити у року од 7
(седам) дана од дана одржавања лицитације.
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:01-022-133/20
25. јуна 2020. 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, 18/16 и 107/19), члана 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
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 9. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 37.
став 2. тачка 13. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА УПИСАНИХ У КО МОДРАН
ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ)
Члан 1.
Општина Дервента продаје непокретности, означену као
катастарска парцела број: 8 „ЛЕКИНО БРДО“, њива 4. класе,
површине 3.504 m2 и двориште површине 500 m2, те
катастарску парцелу број: 9 „ЛЕКИНО БРДО“, шума, површине
1.417 m², укупне површине 5.421 m², уписано у Посједовни лист
број: 275 КО Модран, у посједу и власништву Општине
Дервента са 1/1 дијела.
Почетна продајна цијена за непокретности из става 1.
овог
члана
износи
12.952,00
KM
(словима:
дванаестхиљададеветстотинапедесетидвије
и
00/100
конвертибилне марке).
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.
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Члан 4.
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.
Купац поред излицитиране цијене сноси трошкове који
су везани за нотарску обраду уговора и пренос лицитиране
непокретности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-134/ 20
25. јуна 2020. године
Дервента

29.06.2020.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број: 01-022-135/20
25. јуна 2020. године
Дервента

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, 18/16 и 107/19), члана 10. став 1. и став 3.
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 4/18), члана 37.
став 2. и члана 89. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17 ), Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА, А РАДИ ОБЛИКОВАЊА КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ,
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ „FRUCTA-TRADE“ Д.О.О. ДЕРВЕНТА
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Члан 1.

На основу члана 348. став 3. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 10. став 1. и став 3.
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/18), члана 37.
став 2. и члана 89. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17 ), Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
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 „ELEKTRON GROUP“ Д.О.О.
ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Општина Дервента продаје непосредном погодбом
неизграђено градско грађевинско земљиште означено као
катастарска парцела број: 115/63 „ЈАСЕНЦИ“, њива 3. класе,
површине 709 m2, уписано у Лист непокретности број: 416 КО
Дервента 1, у улици Книнска, у посједу и власништву Општине
Дервента са 1/1 дијела, по тржишној цијени од 6.026,50 КМ
(словима: шестхиљададвадесетшест и 50/100 конвертибилних
марака), а ради обликовања-комплетирања грађевинске
честице и то привредном друштву „ELEKTRON GROUP“ д.о.о.
Дервента, са сједиштем у Дервенти, као власнику катастарске
парцеле број: 115/49 „ЈАСЕНЦИ“, њива 3. класе, површине
9.281 m2, уписано у Лист непокретности број: 2819 КО Дервента
1, а према Регулационом плану „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“.
Члан 2.
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.
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“.

Општина Дервента продаје непосредном погодбом
градско грађевинско земљиште означено као к.ч. број: 115/70,
њива 3. класе, површине 1812 m2 и к.ч. број: 148/2, њива 3.
класе, површине 27 m2, уписане у Лист непокретности број: 416
КО Дервента 1, те к.ч. број: 148/3 трафостаница површине 11
m2 и градилиште површине 7.710 m2, уписана у Посједовни
лист број: 3737 КО Дервента 1, све укупне површине 9.560 m2, а
које земљиште се налази у Улици Книнска, у обухвату
Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, у посједу и
власништву Општине Дервента са 1/1 дијела, по тржишној
цијени
од
77.627,20
КМ
(словима:
седамдесетседамхиљадашестстотинадвадесетседам и 20/100
конвертибилних марака) и то привредном друштву „FRUCTATRADE“ д.о.о. Дервента као посједнику и власнику земљишта
означеног као к.ч. број: 148/1 и 148/4, укупне површине 24.743
m2, КО Дервента 1, ради обликовања - комплетирања
грађевинске честице, у складу са Стручним мишљењем и
урбанистичко-техничким условима за легализацију комплекса
бензинске станице са пратећим садржајима и објеката
трафостанице и портирнице, изграђених на локацији у Улици
Книнска у Дервенти (на земљишту кога чине катастарске
парцеле број: 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 и 115/70 КО Дервента
1), израђеним од стране правног лица „ACS STUDIO“ д.о.о.
Бања Лука, број: У-005/19 од јануара 2020. године.
Члан 2.
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.
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: 01-022-136/20
25. јуна 2020. године
Дервента

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, 18/16 и 107/19), члана 10. став 1. и став 3.
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/19), члана 37.
став 2. и члана 89. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА, А РАДИ ОБЛИКОВАЊА КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ,
ВРАЧЕВИЋ (КОНСТАНТИН) ДЕЈАНУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
Члан 1.
Општина Дервента продаје непосредном погодбом
неизграђено грађевинско земљиште означено као катастарска
парцела број: 461/2 „ЛУГ“, некатегорисани пут, површине 189
m2, уписано у Лист непокретности број: 174 КО Дервентски Луг,
у посједу и власништву општине Дервента са 1/1 дијела, по
тржишној
цијени
од
2.173,50
КМ
(словима:
двијехиљадестотинуседамдесеттри и 50/100 конвертибилних
марака), а ради обликовања-комплетирања грађевинске
честице и то Врачевић Дејану из Дервенте, као власнику
катастарске парцеле број: 460 „ОКУЋНИЦА“, стамбени објекат,
површине 84 m2 и двориште површине 991 m2, укупне
површине 1.075 m2, уписано у Лист непокретности број: 627 КО
Дервентски Луг, а према Регулационом плану за простор у зони
утицаја магистралног пута М-16.1, дионица КлашницеДервента, од границе општине Прњавор до границе општине
Дервента, дионица 3. (Горњи Палачковци-Дервента).

О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА, А РАДИ ОБЛИКОВАЊА КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ,
КУЗМАНОВИЋ (ОБРАД) РАДОВАНУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
Члан 1.
Општина Дервента продаје непосредном погодбом
неизграђено градско грађевинско земљиште означено као
катастарска парцела број: 3744/3 „УЛ. БОШКА АЏИЋА“, улица
површине 50 m2, уписана у Посједовни лист број 3737 КО
Дервента 1, у посједу и власништву општине Дервента са 1/1, у
Улици Одред Војводе Мишића, по тржишној цијени од 4.130,00
КМ (словима: четирихиљадестотинутридесет и 00/100
конвертибилних марака), а ради обликовања-комплетирања
грађевинске честице и то Кузмановић (Обрад) Радовану из
Дервенте, као власнику катастарске парцеле број: 1850/1
„БОШКА АЏИЋА“, стамбени објекат у површини од 65 m2 и
двориште у површини од 130 m2, укупне површинe од 195 m2,
уписано у Лист непокретности број: 2808 КО Дервента 1, а
према Регулационом плану „ГРАД“.
Члан 2.
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.
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 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“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-137/20
25. јуна 2020. године
Дервента

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, 18/16 и 107/19), члана 10. став 1. и став 3.
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/18), члана 37.
став 2. и члана 89. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17 ), Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
године, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-138/20
25. јуна 2020. 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 37. сједници одржаној 25.
јуна 2020. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ ПОНУЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА КАО ПОКЛОНА,
БЕЗ НАКНАДЕ,
ОД РАНИЈИХ ПОСЈЕДНИКА ГЛИШИЋ (АЛЕКСА) СЛОБОДАНА
И ГЛИШИЋ (МИРКО) НОВАКА
Члан 1.
Општина Дервента прихвата понуђено земљиште као
поклон, без накнаде, означено као к.ч. број: 2/2 ,“КРЧЕВИНА“,
њива 5. класе, површине 92 m² и њива 6. класе, површине 135
m² и к.ч. број: 2/3 „КРЧЕВИНА“, њива 6. класе, површине 206
m², уписано у Посједовни лист број: 97 КО Календеровци, у
посједу и власништву Глишић (Алекса) Слободан из Дервенте
са 1/1 дијела, те земљиште означено као к.ч. број: 10/4
„КРУШКОВАЧА“, њива 6. класе, површине 478 m², к.ч. број: 10/5
„КРУШКОВАЧА“, ливада 2. класе, површине 888 m² и к.ч. број:
10/6 „КРУШКОВАЧА“, пашњак, површине 112 m², уписано у
Посједовни лист број: 538 КО Календеровци, у посједу и
власништву Глишић (Мирко) Новак из Дервенте са 1/1 дијела,
укупне површине 1.911 m².
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Члан 2.
По основу ове одлуке и мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се Уговор о поклону
непокретности – земљишта из члана 1. ове одлуке.
Уговор о поклону без терета и налога, закључиће се између
Глишић (Алекса) Слободана и Глишић (Мирко) Новака, из
Дервенте, као поклонодаваца и општине Дервента, као
поклонопримца, а који у име општине Дервента потписује
Начелник општине.

Члан 7.
За реализацију ове одлуке задужује се Начелник
општине.
Све стручне и административно-техничке послове
обављаће Одјељење за стамбено-комуналне послове и
Одјељење за финансије.

Члан 3.

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

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

Члан 8.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број:01-022-143/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине Општине
Маријан Кљајић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-139/20
25. јуна 2020. 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 7. и 42. Закона о закупу пословних зграда и
просторија („Службени лист СР БиХ“, број: 33/77, 12/87, 30/90 и
7/92), а у вези са чланом 12. Уставног закона за спровођење
Устава Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 21/92) и члана 41. тачка 11. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број7/17),
Скупштина општине Дервента, на 37.сједници одржаној 25. јуна
2020. године, донијела је
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 37. и члана 89. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПРОДАЈИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА, А РАДИ ОБЛИКОВАЊА-КОМПЛЕТИРАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ
ЛАТИНОВИЋ (МИРКА) МИРЈАНИ ИЗ ДЕРВЕНТЕ

О Д Л У К У
О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА
Члан 1.
Општина Дервента даје у закуп путем јавног
оглашавања пословни простор у Улици Стевана Немање број
25 (у даљем тексту: пословни простор), укупне површине
104,00 m2у приземљу зграде изграђене на к.ч. 2176/1, к.о.
Дервента 1, уписана у ПЛ број 3737, власништво општине
Дервента са дијелом 1/1.

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о продаји непосредном
погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради обликовања-комплетирања
грађевинске честице ЛАТИНОВИЋ (Мирко) МИРЈАНИ из
Дервенте, број : 01-022-353/19 од 12.12.2019. године
(„Службени гласник општине Дервента“, број 11/19).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Члан 2.
Пословни простор из члана 1. издаје се у закуп
заинтересованим лицима путем јавне лицитације, коју ће
расписати Начелник општине Дервента.
Јавна лицитација ће се спровести на начин прописан
Правилником о поступку јавног надметања за продају
непокретности у друштвеној својини („Службени лист СР БиХ“,
број 28/79).
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да формира Комисију
за спровођење поступка јавне лицитације за издавање у закуп
пословног простора.
Комисија се састоји од предсједника и два члана.
Члан 4.
Почетна цијена мјесечне закупнине пословног простора
из члана 1. износи 3,00 КМ по 1 m² са ПДВ-ом, односно 365,04
KM.
Члан 5.
Са најповољнијим понуђачем Начелник општине ће
закључити уговор о закупу на период од пет година.
Члан 6.
Уговором о закупу регулисаће се уговорни односи
између уговарача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-144/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 37. и члана 89. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПРОДАЈИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА, А РАДИ ОБЛИКОВАЊА-КОМПЛЕТИРАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ
ЂУКИЋ (СТАНКА) ДУШКУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о продаји непосредном
погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у
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својини општине Дервента, а ради обликовања-комплетирања
грађевинске честице ЂУКИЋ (Станка) ДУШКУ из Дервенте,
број: 01-022-354/19 од 12. 12. 2019. године („Службени гласник
општине Дервента“, број 11/19).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-145/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

11
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На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Годишњег извјештајa о пословању и
годишњег обрачуна Јавне установе „Центар за социјални рад
Дервента“ Дервента за период од 01. 01. до 31. 12. 2019.
године,
Скупштина општине Дервента, на 37. сједници
одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је
З

А

К
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На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Годишњег извјештајa о пословању и
годишњег обрачуна Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента за период од 01. 01. до 31. 12. 2019. године,
Скупштина општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25.
јуна 2020. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента
усваја Годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне здравствене
установе Дом здравља Дервента за период од 01. 01. до 31. 12.
2019. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-120/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

1. Скупштина општине Дервента
усваја Годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе
„Центар за социјални рад Дервента“, Дервента за период од 01.
01. до 31. 12. 2019. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-122/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Годишњег извјештајa о пословању и
годишњег обрачуна Јавне
установе Народна библиотека
„Бранко Радичевић“ Дервента за период од 01. 01. до 31. 12.
2019. године, Скупштина општине Дервента, на 37. сједници
одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К
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На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Годишњег извјештајa о пословању и
годишњег обрачуна Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента за период од 01. 01. до 31. 12. 2019. године,
Скупштина општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25.
јуна 2020. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента
усваја Годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне предшколске
установе „Трол“ Дервента за период од 01. 01. до 31. 12. 2019.
године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-121/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

1. Скупштина општине Дервента
усваја Годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе
Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Дервента за период
од 01. 01. до 31. 12. 2019. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-123/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Годишњег извјештајa о пословању и
годишњег обрачуна Јавне установе „Спортски центар“
Дервента за период од 01. 01. до 31. 12. 2019. године,
Скупштина општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25.
јуна 2020. године, донијела је
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1. Скупштина општине Дервента
усваја Годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе
„Спортски центар“ Дервента за период од 01. 01. до 31. 12.
2019. године.

Број: 01-022-126/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-124/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

145
На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Годишњег извјештајa о пословању и
годишњег обрачуна Јавне установе „Центар за културу“
Дервента за период од 01. 01. до 31. 12. 2019. године,
Скупштина општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25.
јуна 2020. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента
усваја Годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе
„Центар за културу“ Дервента за период од 01. 01. до 31. 12.
2019. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Годишњег извјештајa о пословању и
годишњег обрачуна Јавне установе Геронтолошки центар
Дервента за период од 01. 01. до 31. 12. 2019. године,
Скупштина општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25.
јуна 2020. године, донијела је
З
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1. Скупштина општине Дервента усваја Годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента за период од 01. 01. до 31. 12.
2019. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-127/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-125/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштина општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а
након разматрања Годишњег извјештајa о пословању и
годишњег обрачуна Јавне установе „Туристичка организација
општине Дервента“, Дервента за период од 01.01. до 31. 12.
2019. године, Скупштина општине Дервента, на 37. сједници
одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а након
разматрања Информације о упису ученика и стручној
заступљености наставног кадра у школској 2019/2020. години у
ЈУ Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента, са
освртом на План уписа ученика у прве разреде средњих школа
у школској 2020/2021. години, Скупштина општине Дервента, на
37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у
школској 2019/2020. години у ЈУ Средњошколски центар
„Михајло Пупин“ Дервента, са освртом на План уписа ученика у
прве разреде средњих школа у школској 2020/2021. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

1. Скупштина општине Дервента усваја Годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе
„Туристичка организација општине Дервента“, Дервента за
период од 01.01. до 31. 12. 2019. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-129/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

149
На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а након
разматрања Информације о упису ученика и стручној
заступљености наставног кадра у школској 2019/2020. години у
ЈУ Стручна и техничка школа Дервента, са освртом на План
уписа ученика у прве разреде средњих школа у школској
2020/2021. години, Скупштина општине Дервента, на 37.
сједници одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у
школској 2019/2020. години у ЈУ Стручна и техничка школа
Дервента, са освртом на План уписа ученика у прве разреде
средњих школа у школској 2020/2021. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-130/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број: 01-022-147/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

152
На основу члана 48. став 1, а у вези са чланом 45. став
2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
члана 37. став 2. тачка 4. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 14.
Одлуке о извршењу Буџета општине Дервента за 2020. годину
(„Службени гласник општине Дервента“, број 11/19), а након
разматрања Извјештаја о извршењу Буџета општине Дервента
за период 01.01. – 31.03.2020. године, Скупштина општине
Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
извршењу Буџета општине Дервента за период 01.01. –
31.03.2020. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

150
На основу члана 37. став 2. и члана 95. став 5. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број
7/17) и члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број
9/17), а након разматрања Извјештаја о раду Скупштине
општине Дервента у 2019. години, Скупштина општине
Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду Скупштине општине
Дервента у 2019. години.

Број: 01-022-148/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

153
На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 9/17), а након разматрања
Извјештаја о реализацији Програма санације и одржавања
локалних путних праваца на подручју општине Дервента у 2019.
години, Скупштина општине Дервента, на 37. сједници
одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-146/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
реализацији Програма санације и одржавања локалних путних
праваца на подручју општине Дервента у 2019. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а након
разматрања Извјештаја о раду сталних радних тијела
Скупштине општине Дервента за 2019. годину, Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду сталних радних тијела
Скупштине општине Дервента за 2019. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-149/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

154
На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а након
разматрања Извјештаја о намјенском утрошку средстава
посебних водних накнада у 2019. години, Скупштина општине
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Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
намјенском утрошку средстава посебних водних накнада у
2019. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

157
На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а након
разматрања Информације о пословању привреде на подручју
општине у 2019. години, Скупштина општине Дервента, на 37.
сједници одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-150/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а након
разматрања Извјештаја о годишњем утрошку намјенских
средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних
сортимената у 2019. години, Скупштина општине Дервента, на
37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
годишњем утрошку намјенских средстава од накнаде по основу
продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а након
разматрања Информације о предузетим мјерама Општинског
штаба за ванредне ситуације у циљу превенције ширења
вируса корона (COVID-19) на територији општине Дервента у
периоду од 12.03. до 10.06.2020. године, Скупштина општине
Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
предузетим мјерама Општинског штаба за ванредне ситуације
у циљу превенције ширења вируса корона (COVID-19) на
територији општине Дервента у периоду од 12.03. до
10.06.2020. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-119/20
25. јуна 2020. године
Дервента

З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
пословању привреде на подручју општине у 2019. години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-152/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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З А К Љ У Ч А К

Број: 01-022-151/20
25. јуна 2020. године
Дервента

29.06.2020.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 9/17), а након разматрања
Информације о запошљавању на подручју општине, броју и
структури незапослених лица, као и потребним кадровима за
развој општине, Скупштина општине Дервента, на 37. сједници
одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
запошљавању на подручју општине, броју и структури
незапослених лица, као и потребним кадровима за развој
општине.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-153/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 9/17), а након разматрања
Информације о остваривању права у складу са Законом о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
остваривању права у складу са Законом о правима бораца,
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војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

15

(''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 и
44/16), члана 88. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16,
94/19и 42/20 – Уредба)и члана 37. став 2. тачка 33. Статута
општине Дервента (''Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), Скупштина општине Дервента,на 37. сједници
одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-154/20
25. јуна 2020. године
Дервента
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 9/17), а након разматрања
Информације о стипендирању студената и ученика у школској
2019/2020. години, Скупштина општине Дервента, на 37.
сједници одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
стипендирању студената и ученика у школској 2019/2020.
години.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-155/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а након
разматрања Информације о стању у области културе на
подручју општине и мјере за превазилажење стања, Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о
стању у области културе на подручју општине и мјере за
превазилажење стања.

О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ДЕРВЕНТА
1.Разрјешавају се вршиоци дужности члановаУправног
одбора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента са
25.06. 2020. године:
- Ђурић Давор,
- Слијепчевић Бранка и
- Врањеш Драган.
2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Дервента''.
Образложење
Скупштина општине Дервента је рјешењем број 01-1117/20 од 30. јануара 2020. године за вршиоцедужности чланова
Управног одбора Јавне
установе Геронтолошки центар
Дервента именовала лица из тачке 1. диспозитива, у складу са
Законом о министарским , владиним и другим именовањима
Републике Српске, а до завршетка поступка јавне конкуренције.
Скупштина општине Дервента је на 35. сједници одржаној
дана 30. јануара 2020. године, донијела Одлуку о расписивању
поновног Јавног конкурса за избор и именовање три члана
Управог одбора
Јавне
установе
Геронтолошки центар
Дервента.
Како је поступак по Јавном конкурсу извршила Комисија
за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној установи
Геронтолошки центар
Дервента, створене су правне
претпоставке за разрјешење досадашњих вршилацва дужности
чланова Управног обора и коначно именовање три члана
Управног одбора ове Јавне установе.
Начелник општине је, сходно напријед наведеном,а на
основу члана 16. став. 6. Закона о систему јавних служби,
утврдио Приједлог рјешења о разрјешењу вршилаца дужности
члановаУправног одбора Јавне установе Геронтлошки центар
Дервента
као у диспозитиву и предложио Скупштини
доношење истог.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине
Дервента је на 37.сједнициодржаној 25. јуна 2020. године
донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против истог не може се
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

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-156/20
25. јуна 2020. 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

Број: 01-111-56/20
25.јуна 2020.године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

163
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16
и 36/19), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима
Републике
Српске
(''Службени
гласник
Републике Српске'' број 41/03), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о
систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 88. став 1. Закона о
социјалној заштити ( „Службени гласник Републике Српске“,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 9
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број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20 – Уредба) и члана 37. став 2.
тачка 33. Статута општине Дервента (''Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента,на37.сједници одржаној 25. јуна 2020. године,
донијела је
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

Е

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ДЕРВЕНТА
1.
За члановеУправног одбора Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента, са 26.06. 2020 године имеунују
се :
-Радишковић Биљана,
-Ћорић Славен и
-Живковић Милијан.
2.Чланови Управног одбора из тачке 1. овог рјешења
именују се на мандат у трајању од четири (4) године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Дервента'' и
„Службеном гласнику Републике Српске“.
О б ра з ло ж е њ е
Скупштина општине Дервента је на 35.
редовној
сједници одржаној 30. јануара 2020
године, донијела је
Одлуку о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и
именовање три члана Управног одбора Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента
У складу са наведеном Одлуком о расписивању
поновног јавног конкурса за избор и именовање три члана
Управног одбора Јавне установе Геронтолошки центар
Дервента број 01-022-22/20 од 30. јануара 2020. године,
поновни Јавни конкурс је објављен у „Гладу Српске“ од 11.
фербура 2020. године, у „Дервентском листу“ број 2682 од 13.
фебруара 2020. године и „Службеном гласнику Републике
Српске“ број 13/20 од 19. фебруара 2020. године.
Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од напријед
наведених јавних гласила, а истекао је закључно са 05.03.
2020. године.
Поступак по јавном конкурсу за избор и именовање три
члана Управног одбораЈавне установе Геронтолошки центар
Дервента спровела је Комисија за избор по јавном конкурсу за
именовања у Јавној установи Геронтолошки центар Дервента
коју је именовала Скупштина општина Дервента рјешењем број
01-111-65719 од 12. марта 2020. године у саставу: Оливера
Ћебеџија , предсједница Комисије, Боривоје Голубовић, Срђан
Новић. Слободанка Миљевић и Деана Ђекић, чланови
Комисије.
Комисија за избор је након прегледања пријава
приспјелих по Поновном Јавном конкурсу и након отварања
запечаћених коверти утврдила да је достављено 10 пријава за
избор три члана Управног одбора Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента а пријаве су доставили :
Радишковић Биљана, Табаковић Аднан, Врањеш Драган,
Арсенић Сања, Вуковић Александра, Живковић Милијан, Ћорић
Славен, Ћосић Вуковић Бојана, Јовичић Верица и Кесер
Кристина. Комисија је констатовалa да двије пријаве нису
потпуне, јер уз пријаву није достављена сва документација у
складу са поновнимЈавним конкурсом и то пријава Вуковић
Александре, која уз пријаву није
доставила
изјаве о
испуњавању услова из поглавља IV. под а) алинеја 4. и 5. и
пријава Кесер Кристине, која није доставила овјерене копије
потписане изјаве о испуњавању услова из поглавља IV. под а)
алинеја 4. и 5.
Након тога Комисија је констатовала да осам кандидата
испуњавају опште и посебне услове Поновног Јавног конкурса
и које је Комисија уврстила на листу кандидата са ужим
избором са којима je обавила обавезни интервју. Комисија је
констатовала да се обавезном интервју, иако је уредно
обавијештена, није одазвала кандидаткиња Ћосић Вуковић
Бојана из којег разлога Комисја није могла да оцјењује
кандидата нити да јеуврсти на Ранг листу кандидата за избор
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три члана Управног одбора Јавне установе Геронтолошки
центар Дервента.
Након обављеног интервјуа и оцјене кандидата
Комисија за избор по Јавном конкурсу за именовања у Јавној
установи Геронтолошки центар
Дервента сачинила је
Извјештај о спроведеном поступку по поновном Јавном
конкурсу за избор и именовање три члана Управног одбора у
Јавној установи Геронтолошки центар Дервента, са ранглистом за кандидата за именовање и то :
1.Радишковић Биљана са просјечном оцјеном 9,8
2.Ћорић Славен
са просјечном оцјеном 9,1
3.Живковић Милијан са просјечном оцјеном 7,78
4.Арсенић Сања
са просјечном оцјеном 6,7
5.Табаковић Аднан
са просјечном оцјеном 6,6
6.Врањеш Драган
са просјечном оцјеном 6,1
7.Јовичић Верица
са просјечном оцјеном 5,6.
Начелник општине Дервента је, сходно достављеном
Извјештају и Ранг –листи,а на основу члана 16. став. 6. Закона
о систему јавних служби, утврдио Приједлог рјешења о
именовању Радишковић Биљане, Ћорић Славена и Живковић
Милијана за чланове Управног одбора
Јавне установе
Геронтолошки центар Дервентаи предложио Скупштини
доношење истог.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине
Дервента је на 37.сједници одржаној25.јуна 2020.Године,
донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против
истог не може се 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: 01-111-57/20
25.јуна 2020.године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 21. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 55. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17), Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
године, донијела је
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

Е

О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1.
Денис Пијетловић, разрјешава се дужности
предсједника Комисије за избор и именовање Скупштине
општине Дервента, због престанка мандата одборника, са
28.02. 2020. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-58/20
25.јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 21. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 55. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17), Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
године, донијела је
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

1. Славко Томаш, бира се за предсједника Комисије за
избор и именовање Скупштине општине Дервента, са 25. 06.
2020. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-59/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 21. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 79. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
године, донијела је
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

Ш

Е

Њ

Е

1. Тихомир Томинчић, бира се за члана Савјета за
спорт Скупштине општине Дервента, са 25. 06. 2020. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-61/20
25. јуна 2020. 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), члана37. став 2. и члана 89. став 2.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 37.
сједници одржаној25. јуна 2020. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ
ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА ''КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР''
1. У Савјет за израду измјене дијела Регулационог
плана „КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР “, именују се
1.Славко Томаш, правник, предсједник Савјета,
2. Тања Ћорковић Ножица, дипл.инж.арх, члан
и
3.Споменка Живанић, дипл.инж.грађ, члан.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Е

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА СПОРТ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. Денис Пијетловић, разрјешава се дужности члана
Савјета за спорт Скупштине општине Дервента, због престанка
мандата одборника, са 28.02. 2020. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-60/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА СПОРТ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Ј

17

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 21. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 79. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), Скупштина
општине Дервента, на 37. сједници одржаној 25. јуна 2020.
године, донијела је

Об р а з л о ж е њ е
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 је донијела Одлуку од
изради измјене дијела Регулационог плана „КОМУНАЛНОСЕРВИСНИ ЦЕНТАР“, („Службени гласник општине Дервента“
број 07/20), којом је одређено да је Одјељење за просторно
уређење носилац припреме плана. Као носилац израде и
доношење плана, Одјељење је сачинило овај приједлог
рјешења, те предложило Начелнику општине да исто упути
Скупштине општине Дервента на усвајање.
Скупштина општине Дервента је на 37. сједници
одржаној 25.јуна 2020. 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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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-62/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), члана 14.
Одлуке о организовању Јавног предузећа „Дервентски лист и
Радио Дервента“ Дервента у правној форми привредног
друштва облика – једночлано друштво са ограниченом
одговорношћу („Службени гласник општине Дервента“, број
8/13) и члана 12. Статута Јавног предузећа „Дервентски лист и
Радио Дервента“ д.о.о Дервента – Пречишћени текст
(„Службени гласник општине Дервента“, број 11/19), а након
разматрања Извјештаја о раду и пословању Јавног предузећа
„Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о Дервента од 1.
јануара до 31. децембра 2019. године, Скупштина општине
Дервента, у функцији Скупштине предузећа, на 37. сједници
одржаној 25. јуна 2020. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Дервента, у функцији Скупштине
предузећа, усваја Извјештај о раду и пословању Јавног
предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о Дервента
од 1. јануара до 31. децембра 2019. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-128/20
25. јуна 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
вандредним ситуацијама (''Службени гласник Републике
Српске'' број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (''Службени гласник
Републике
Српске'' број 90/17), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације у Републици Српској (''Службени гласник
Реублике Срске'', број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Реублике Срске'', број 97/16 и
36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији
Општине Дервента (''Службени гласник Општине Дервента'',
број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента
(''Службени гласник Општине Дервента'', број 7/17) и Закључка
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број: 45-1/20 од 23.06.2020. године, на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине
Дервента, доноси
НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1) У циљу превенције ширења вируса корона SARSCoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Дервента и
заштите спасавања становништва дo 06.07.2020. године
забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица
на јавном мјесту.
2) До 06.07.2020. године ограничава се радно вријеме
угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 23:00
часа.

29.06.2020.

3) Пружање угоститељских услуга исхране и пића на
начин регулисан тачком 2. Овог закључка односи се и на
угоститељске објекте за смјештај.
4) До 30.06.2020. године забрањују се такмичарске
активности спортских организација и спортиста осим за
сљедеће спортове без присуства публике: атлетика,
бициклизам, бодибилдинг, ваздухопловство, кајак, кану и
рафтинг, стони тенис, стрељаштво, тенис, ауто-мото спорт,
гимнастика, планинарство, бадминтон, веслање, спортови
подводних активности, спортски риболов, коњички спорт,
стреличарство, голф, дизање тегова, једрење и триатлон.
5) Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности
дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ ''Институт за јавно здравство
Републике Српске'' за спречавање појаве и ширења COVID-19
болести на радном мјесту.
6) Субјекти из тачке 5. ове наредбе могу самостално
обављати дезинфекцију пословних простора у складу са
Упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство Републике
Српске''.
7) Општинска управа и општинске службе дужне су
организовати свој рад како слиједи:
1. на улазу у све службене просторије органа из ове
тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које
истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења
дужих редова у затвореном простору,
2. одржавати растојање између грађана у затвореним
просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера
дезинфекције и појачане хигијене и
3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у
oпштинској управи у радном времену од понедељка до петка,
од 07:30 до 15:30 часова, уз контролу броја корисника услуга
шалтер сале и матичне службе зависно од простора,
одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење
физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа
довољну заштиту запосленом и кориснику.
8) У свим јавним установама и предузећима чији је
оснивач Општина организовати процес рада уз извршавање
свих функција, обезбедити мјере за ограничавање броја
улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.
9) ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад
по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног
надлежног Министарства.
10) Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у
провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране
напријед наведених субјеката.
11) О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из
тачке 10. ове Наредбе, свакодневно најкасније до 08:00 часова
извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне
ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су
основане.
12) Органи јединица локалне самоуправе, те правна
лица која врше јавна овлаштења дужна су у случају доношења
аката или измјена у начину рада без одлагања доставити
извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за
потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.
13) Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи
Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента, број: 02-140-24/20 од 09. јуна
2020. године.
14) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Дервента''.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), члана 43. став 7. и 10. Закона о предшколском
васпитању и образовању ("Службени гласник Републике
Српске», број 79/15) и члана 89. став 3. Статута општине
Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број 7/17),
Начелник општине Дервента донио је
З А К Љ У Ч А К
1.Одобрава се Јавној предшколској установи «Трол»
Дервента формирање васпитних група са повећаним бројем
дјеце до 20% у односу на број дјеце у васпитној групи утврђен
чланом 43. став 7. Закона о предшколском васпитању и
образовању, у 2020/2021. години.
2.Овај Закључак објавиће се у «Службеном гласнику
општине Дервента»
Број: 02-610-25/20
10. јуна 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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2. Задатак чланова Групе за координацију и сарадњу
установа, органа и организација које пружају заштиту, помоћ и
подршку жртвама насиља у породици је да , у оквиру својих
надлежности, руководећи се принципом заштите сигурности
жртве сузбијањем насиља, заустављањем насиља и
спречавањем његовог понављања, међусобно сарађују
и
креирају механизме за интегрисани и координисани одговор
на насиље у породици на нивоу општине Дервента, на начин
како је то уређено позитивно правним прописима, а
прецизирано Општим Протоколом о поступању у случајевима
насиља у породици у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број 104/13).
3. За вођење административно- стручних послова за
потребе Групе за координацију и сарадњу установа, органа и
организација које пружају заштиту, помоћ и подршку жртвама
насиља у породици задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности општине Дервента.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-540-6
22. јуна 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 59. став 4.Закона о јавним путевима
(„Службени гласникРепублике Српске“, број 89/13 и
83/19)ичлана89. став 3. СтатутаопштинеДервента („Службени
гласник
општинеДервента“,
број
7/17)
НачелникопштинеДервентад о н о с и
РЈЕШЕЊЕ

На основу члана 11. став 5. Закона о заштити од
насиља у породици ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 102/12, 108/13, 82/15 и 84/19), члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) и члана 89. став 3. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента, број 7/17),
Начелник општине Дервента донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ И САРАДЊУ
УСТАНОВА, ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
КОЈЕ ПРУЖАЈУ ЗАШТИТУ, ПОМОЋ И ПОДРШКУ ЖРТВАМА
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
1. Формира се Група за координацију и сарадњу
установа, органа и организација које пружају заштиту, помоћ и
подршку жртвама насиља у породици у сљедећем саставу:
-Драган Пајић , представник Општине Дервента
- Драган Ковачевић , представник Полицијске станице
Дервента
-Маја Поповић, представник ЈУ Центар за социјални рад
Дервента
- Игор Ђујић , представник ЈЗУ Дом здравља Дервента
- Денис Зеленика, представник Основног суда Дервента
- Маријана Вујец, представник ЈУ Стручна и техничка
школа Дервента
- Мирела
Богдановић- Ђураш, представник ЈУ
СШЦ“Михајло Пупин“ Дервента
-Сњежана Кузмановић, представник ОШ „Никола Тесла“
Дервента
-Татјана Лукић, представник ОШ „19.април Дервента
-Љупка
Бјелошевић,
представник
ОШ
„Ђорђо
Панзаловић“ Осиња
-Јелена Маркуљевић, представник ОШ „Тодор Докић“
Календеровци
-Гордана Симић, представник ЈПУ „Трол“ Дервента
-Јованка Поповић, представник Удружења жена
„Дервента“, Дервента

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
1.УКомисију за постављање привремене саобраћајне
сигнализације, за 2020 годину,именујесе:
Јефимија шербић, предсједник,
Игор Миловановић, члан и
Синиша Ђекић, члан.
2.ЗадатакКомисије је да утврди потребе на подручју
општине за:
усмјеравање и вођење саобраћаја;
ограничења брзине у функцијистања коловоза;
одређивање једносмјерних путева иулица;
утврђивање путева и улица у којима се забрањује
саобраћај илисаобраћај одређене врсте возила;
ограничење брзине кретања за све илипоједине
категорије возила;
постављање техничких средстава за успоравање
саобраћаја;
одређивање
простора
за
паркирање
и
заустављањевозила;
снабдјевање;
усмјеравање
и
преусмјеравање корисника;
одређивањебезбједног
и
ефикасног
начина
регулисања саобраћаја на раскрсницама;
локације аутобуских стајалишта;
дозвољена осовинска оптерећења.
3.Комисија ће на основу утврђених потреба одредити
мјеста за постављање привремене саобраћајне сигнализације
на локалним путевима и улицама, до израде одговарајућих
саобраћајних пројеката.
Број: 02-111-64/20
29. јуна 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Након упоређивања са изворником, утврђено је да је у
објављеном тексту Правилника о начину и условима
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расподјеле новчаних подстицаја за развој пољопривреде и
села на подручју општине Дервента у 2020. години („Службени
гласник општине Дервента“, број 8/20) учињена штампарска
грешка и на основу члана 160. Пословника о раду Скупштине
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број
9/17), даје се
И С П Р А В К А
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА РАСПОДЈЕЛЕ
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
СЕЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У 2020. ГОДИНИ
1. У Правилнику о начину и условима расподјеле
новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села на
подручју општине Дервента у 2020. години („Службени гласник
општине Дервента“, број 8/20), у члану 6, наслову 1. Подршка
директној производњи, поднаслову 1.1 Директна подршка
сточарској производњи, тачки 1.1.1 Подстицај за приплодну
стоку, у ставу 1. тачка 3. умјесто износа „5,00 КМ/по грлу“, треба
да стоји износ „15 КМ/по грлу“.
2. Ова исправка ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Број:01-022-118/20
17. јуна 2020. године
Дервента

Секретар
Скупштине општине
Сања Малешевић, с.р.

29.06.2020.

29.06.2020.
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