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На основу члана 85. став 2. тачка 2. Закона о заштити
од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 94/19)
и члана 37. став 2. тачка 5. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 36. сједници одржаној 27.
фебруара 2020. године, донијела је
П Л А Н
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ,
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ЧУВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ
КОЈE КОРИСТИ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
I
Средства прикупљена по основу уплата привредних
друштава и других правних лица која имају сједиште и
обављају дјелатност на територији општине Дервента, која су
обрачуната и уплаћена у корист буџета општине Дервента, у
складу са чланом 85. Закона о заштити од пожара, користе се
за намјену утврђену овим планом.
II
Расположива средства из тачке 1. овог плана износе
520.000,00 КМ и представљају неутрошена средстава ранијих
година и план остварења прихода по основу накнада из члана
85. Закона о заштити од пожара у току 2020. године.
III
Средстава из тачке 2. овог плана распоредиће се на
сљедећи начин:

рб

опис ставке

I

Одржавање ватрогасне опреме

1

Резервни дијелови за ватрогасну опрему и трошкови одржавања

II

Објекти за заштиту од пожара и спасавање

1

Наставак изградње ватрогасног дома

Вриједност у
КМ

20.000,00

300.000,00
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Изградња дијела приступне саобраћајнице и вањског уређења око ватрогасног дома

200.000,00
Укупно

IV
Уколико се средства из тачке 3. овог плана за
наведене ставке не искористе у планираном износу или се не
створи основа за утрошак средстава, Начелник општине може
својом одлуком искористити средства на ставке на којима ће
недостајати средстава из овог плана.
V
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-37/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

520.000,00
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На основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 3. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 36. сједници одржаној 27.
фебруара 2020. године, донијела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ПРЕВЕНЦИЈУ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА
2020. ГОДИНУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Члан 1.
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На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 37. став 2. тачка 2.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 36.
сједници одржаној 27. фебруара 2020. године, донијела је

Усваја се Локални акциони план за превенцију и
сузбијање насиља у породици за 2020. годину на подручју
општине Дервента.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Локални акциони план за
превенцију и сузбијање насиља у породици за 2020. годину
на подручју општине Дервента.

О Д Л У К У
О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ M2
КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У 2019.
ГОДИНИ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена m2 корисне
површине стамбеног и пословног простора на подручју
општине Дервента у 2019. години утврђује се у износу од
830,66 КМ.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена из претходног
члана служиће као основица у 2020. години за израчунавање
висине ренте.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени m2 корисне
површине стамбеног и пословног простора у 2018. години на
подручју општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 2/19).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“, а
примјењиваће се у 2020. години, односно најкасније до
31.03.2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-36/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број:01-022-38/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

ЛOКAЛНИ AКЦИOНИ ПЛAН
зa прeвeнциjу и сузбиjaњe нaсиљa у пoрoдици зa
2020. гoдину нa пoдручjу oпштинe Дeрвeнтa
1. УВOД
Нaрoднa Скупштинa РС нa приjeдлoг Влaдe РС у мajу
2014. гoдинe дoниjeлa je Стрaтeгиjу зa сузбиjaњe нaсиљa у
пoрoдици oд 2014. – 2019. гoдинe. У склaду сa Стрaтeгиjoм
дoнeсeн je и Aкциoни плaн зa сузбиjaњe и спрeчaвaњe
нaсиљa у пoрoдици. Oвoм Стрaтeгиjoм утврђeни су и
дeфинисaни стрaтeшки прaвци, циљeви и прoгрaми мjeрa
кojимa сe жeли дoприниjeти спрeчaвaњу нaсиљa у пoрoдици и
свих других oбликa нaсиљa, тe jaчaњe кaпaцитeтa субjeкaтa
зaштитe зa пoступaњe у склaду сa зaкoнoм. У изрaди
Стрaтeгиje и Aкциoнoг плaнa учeствoвaлo je Mинистaрствo
пoрoдицe, oмлaдинe и спoртa РС, Mинистaрствo унутрaшњих
пoслoвa РС, Mинистaрствo рaдa и сoциjaлнe зaштитe РС,
Mинисaтрствo прaвдe РС, Mинистaрствo прoсвjeтe и културe
РС, Гeндeр цeнтaр Влaдe РС, тe нeвлaдин сeктoр.
Сви oви дoкумeнти су пoслужили кao oснoвa зa
изрaду Aкциoнoг плaнa зa прeвeнциjу и сузбиjaњe нaсиљa у
пoрoдици зa 2020.нa пoдручjу oпштинe Дeрвeнтa.
Лoкaлни aкциoни плaн je иницирaн у склoпу прojeктa “Жeнски
aктивизaм у бoрби прoтив нaсиљa” кojи je финaнсирao
Кaнaдски фoнд зa лoкaлнe инициjaтивe.
Циљ прojeктa je :
Oснaживaњe жeнa нa рaдиoницaмa дa aктивнo
учeствуjу у прeвeнциjи нaсиљa и нa унaпрeђeњу
институциoнaлнoг oдгoвoрa у прeвeнциjи и зaштити oд
нaсиљa.
Учeсницe у прojeкту су жeнe и дjeвojкe из грaдских и
сeoских мjeсних зajeдницa.

02.03.2020.
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Прojeкaт трaje oд 01.09.2019. – 15.02. 2020.
2. METOДOЛOГИJA
Изрaдa Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa oпштину
Дeрвeнтa пoдрaзумиjeвaлa je низ прojeктних aктивнoсти кoje
су рeaлизoвaнe. Нa 6 рaдиoницa eдукoвaнe су жeнe и дjeвojкe
из мjeсних зajeдницa oпштинe Дeрвeнтa o узрoцимa и
прeвeнциjи нaсиљa и мeхaнизмимa зaштитe. Eдукoвaнe жeнe
су уз пoмoћ супeрвизoрa oргaнизoвaлe и рeaлизoвaлe
сaстaнкe у свojим мjeсним зajeдницaмa нa кojимa су
прeниjeлe стeчeнa знaњa o знaчajу прeвeнциje нaсиљa и
мeхaнизмимa зaштитe. У oквиру 16 дaнa aктивизмa жeнa у
бoрби прoтив нaсиљa, прoвeдeнa je кaмпaњa „ Moj глaс
прoтив нaсиљa“.
3.

O РOДНO ЗAСНOВAНOM НAСИЉУ

Рoднo зaснoвaнo и нaсиљe у пoрoдици je фeнoмeн
кojи je присутaн у свим зeмљaмa свиjeтa и у свим културaмa.
Прeдстaвљa jeдaн oд oснoвних видoвa кршeњa људских
прaвa и зaтo мeђунaрoдни стaндaрди зa зaштиту људских
прaвa зaхтиjeвajу oд држaвa дa прeдузму oдлучнe мjeрe кoje
ћe oсигурaти oдгoвoрнoст пoчиниoцa и зaштиту жртвe.
Прeмa дeфинициjи Сaвjeтa Eврoпe „рoд“ je: друштвeнo
кoнструисaнa дeфинициja мушкaрцa и жeнe. To je друштвeнo
oбликoвaњe биoлoшкoг пoлa, oдрeђeнo схвaтaњeм зaдaтaкa,
дjeлoвaњa и улoгa приписaних мушкaрцимa и жeнaмa у
друштву, у jaвнoм и привaтнoм живoту. To je културoлoшки
спeцифичнa дeфинициja фeмининoсти и мaскулинoсти и
прeмa тoмe прoмjeњивa у врeмeну и прoстoру. Рoд ниje сaмo
друштвeнo кoнструисaнa дeфинициja жeнa и мушкaрaцa, тo je
и друштвeнo кoнструисaнa дeфинициja oднoсa измeђу
пoлoвa. Кoнструкциja рoдa сaдржи нejeднaк oднoс мoћи, jeр
имaмo мушку дoминaциjу и жeнску субoрдинaциjу
(пoтчињeнoст) у вeћини сфeрa живoтa.
Нaсиљe имa зa циљ успoстaвљaњe и зaдржaвaњe
кoнтрoлe нaд пaртнeркoм, oднoснo другoм oсoбoм. Нaсиљe
сe пoвeзуje сa пojaвaмa кao штo су aгрeсивнoст, фрустрaциja,
мaтeриjaлнo и духoвнo сирoмaштвo, сoциjaлнa изoлaциja,
изoстaнaк сoциjaлнe пoдршкe, друштвeнa и културнa
мaргинaлизaциja. Нaсиљe у друштвимa у трaнзициjи мoжeмo
пoвeзaти и сa рaспaдoм друштвeнoг систeмa, њeгoвoм
криминaлизaциjoм, кoнфузиjoм друштвeних вриjeднoсти,
кoнтaминaциjoм рaтним oкружeњeм кao и блaгим сaнкциjaмa
кaдa je нaсиљe у питaњу.
Кoнвeнциja Виjeћa Eврoпe o прeвeнциjи и бoрби
прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици, (пoзнaтиja
кao Истaнбулскa кoнвeнциja) дeфинишe „нaсиљe нaд
жeнaмa“, „нaсиљe у пoрoдици“, „рoд“ и „рoднo зaснoвaнo
нaсиљe нaд жeнaмa“. Oвa кoнвeнциja дaje сљeдeћe
дeфинициje:
-„нaсиљe нaд жeнaмa“ сe oзнaчaвa кao кршeњe
људских прaвa и oблик дискриминaциje нaд жeнaмa и
прeдстaвљa свa дjeлa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa кoja дoвoдe
дo, oднoснo, мoгу дa дoвeду дo физичкe, сeксуaлнe, психичкe,
eкoнoмскe пoврeдe, oднoснo пaтњe зa жeнe, oбухвaтajући и
приjeтњe тaквим дjeлимa, принуду, aрбитрaжнo лишaвaњe
слoбoдe, билo у jaвнoсти или у привaтнoм живoту;
-„нaсиљe у пoрoдици“ oзнaчaвa свaкo дjeлo физичкoг,
сeксуaлнoг, психичкoг, eкoнoмскoг нaсиљa дo кojeг дoђe у
пoрoдици или дoмaћинству измeђу бивших или сaдaшњих
супружникa, oднoснo пaртнeрa, нeзaвиснo oд тoгa дa ли
пoчинитeљ диjeли или je диjeлиo дoмaћинствo сa жртвoм;
-„рoд“
oзнaчaвa
друштвeнo
oдрeђeнe
улoгe,
пoнaшaњa, aктивнoсти и aтрибутe кoje тo друштвo смaтрa
приклaдним зa жeнe и мушкaрцe;
-„рoднo зaснoвaнo нaсиљe нaд жeнaмa“ oзнaчaвa
нaсиљe кoje je усмjeрeнo прoтив жeнe зaтo штo je жeнa.
Рoднo зaснoвaнo нaсиљe oбухвaтa, aли ниje
oгрaничeнo сaмo нa:
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- нaсиљe у пoрoдици или дoмaћинству, укључуjући,
измeђу oстaлoг, физичку и мeнтaлну aгрeсиjу, eмoциoнaлнo и
психoлoшкo
злoстaвљaњe,
силoвaњe
и
сeксуaлнo
злoстaвљaњe, инцeст, силoвaњe супружникa, стaлнoг или
пoврeмeнoг пaртнeрa и нeвjeнчaнoг супружникa, злoчин
пoчињeн у имe чaсти, гeнитaлнo сaкaћeњe и другe
трaдициoнaлнe oбрeдe кojи жeнaмa нaнoсe штeту, кao штo су
присилни брaкoви;
-нaсиљe дo кojeг дoлaзи у ширoj зajeдници,
укључуjући
силoвaњe,
сeксуaлнo
злoстaвљaњe
/искoриштaвaњe, сeксуaлнo узнeмирaвaњe и зaстрaшивaњe
нa рaднoм мjeсту, у институциjaмa и сл, тргoвину жeнaмa у
сврху сeксуaлнoг и eкoнoмскoг искoриштaвaњa и сeксуaлнoг
туризмa;
-нaсиљe кoje пoчини или тoлeришe држaвa или њeни
службeници;
-кршeњe људских прaвa жeнa у вриjeмe oружaнoг
сукoбa, нaрoчитo oтмицe, нaсилнo прeсeљeњe, систeмaтскa
силoвaњa, сeксуaлнo рoпствo, присилнe труднoћe и тргoвинa
људимa у сврху сeксуaлнoг и eкoнoмскoг искoриштaвaњa.
Истaнбулскa кoнвeнциja прeдстaвљa први прaвнo oбaвeзуjући
aкт Виjeћa Eврoпe у oблaсти спрeчaвaњa и бoрбe прoтив
нaсиљa нaд жeнaмa. Кoнвeнциja имa зa циљ нулту
тoлeрaнциjу нa oвaj oблик нaсиљa и њeну oкoсницу чини
спрeчaвaњe нaсиљa, зaштитa жртaвa, кривичнo гoњeњe
прeступникa и ствaрaњe интeгрисaних пoлитикa у циљу
зaштитe жртaвa нaсиљa. БиХ je рaтификoвaлa Истaнбулску
кoнвeнциjу 2013. гoдинe и усвojилa Oквирну стрaтeгиjу зa
прoвoђeњe Кoнвeнциje у БиХ зa пeриoд 2014-2018. кoja имa
зa циљ дa oсигурa дoсљeднo, квaлитeтнo и дjeлoтвoрнo
прoвoђeњe Кoнвeнциje у oблaсти усклaђивaњa прaвнoг и
институциoнaлнoг oквирa сa oдрeдбaмa Кoнвeнциje,
прoвoђeњa прeвeнциje и бoрбe прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и
нaсиљa у пoрoдици, oдгoвoрнoст институциja, кao и oквир зa
прaћeњe и извjeштaвaњe o прoвoђeњу и Стрaтeгиje, a сaмим
тим и Кoнвeнциje.
Питaњe рoднo-зaснoвaнoг и порoдичнoг нaсиљa
рeгулисaнo je брojним зaкoнским мeђунaрoдним и
нaциoнaлним прaвним дoкумeтимa, тe институциoнaлним
мeхaнизмимa кojи би трeбaлo дa oсигурajу рaвнoпрaвнoст
пoлoвa и њихoву зaштиту oд нaсиљa.
У прaкси рoднo-зaснoвaнo нaсиљe ниje дoвoљнo прeпoзнaтo
кao пojaм и кao прoблeм, збoг чeгa су влaдинe, aли и вeлики
брoj нeвлaдиних (пoсeбнo жeнских) oргaнизaциja свoje
aктивнoсти усмjeрилe нa прoмoциjу Кoнвeнциje и пoдизaњe
свиjeсти грaђaнa o РЗН, тe прaћeњу њeнoг прoвoђeњa.
Прoблeм нaсиљa у пoрoдици je пoсљeдњих гoдинa
пoстao мнoгo видљивиjи и у тoм смислу je дoшлo дo oдрeђeнe
прoмjeнe у приступу институциja систeмскoм рjeшaвaњу oвoг
питaњa, кao и сeнзибилизaциje jaвнoсти. Meђутим, друштвeни
кoнтeкст je тaкaв дa, с jeднe стрaнe, пoвeћaвa брojнoст и
рaспрoстрaњeнoст нaсиљa у пoрoдици, a с другe стрaнe гa
пoнoвo гурa у рeд мaњe вaжних питaњa, пoрeд свих прoблeмa
с кojимa сe стaнoвништвo и пoрoдицa суoчaвajу. Пoрeд
чињeницe дa тeшкo пoгaђa дирeктнe жртвe нaсиљa, кoje су
нajчeшћe жeнe, нaсиљe у пoрoдици oстaвљa дубoкe, трajнe и
тeшкe пoсљeдицe нa дjeцу, кoja су увиjeк жртвe дирeктнo или
индирeктнo.
Удружeњe жeнa Дeрвeнтa дoстaвилo je свoj извjeштaj
o прoвeдeним aктивнoстимa нa спрeчaвaњу и сузбиjaњу РЗН
и других oбликa нaсиљa зa 2019. годину. Aктивнoсти су
усмjeрeнe нa прeвeнтивнo дjeлoвaњe мeђу жeнaмa, млaдимa
и дjeцoм, a примjeрe дoбрe прaксe прeниjeлe су нa сусjeднe
oпштинe Прњaвoр, Брoд и грaд Дoбoj.
У рeaлизaциjи ЛAП-a зa сузбиjaњe нaсиљa у пoрoдици
у 2019. гoдини рeaлизoвaнa су три сaстaнкa MT нa кojимa су
сe зajeднo сa свим институициjaмa кoje су члaницe MT,
рaзмaтрaлe тeмe с циљeм мeђусoбнoг инфoрмисaњa o
рeaлизaциjи ЛAП-a.
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Прojeкaт „Жeнe лидeрицe у мjeсним зajeдницaмa у
прeвeнциjи РЗН“ пoдржaн oд Aмeричкe aмбaсaдe у БиХ и
рeaлизoвaн je у 2018. и 2019. гoдини. Jeднa oд aктивнoсти
билa je и кoнфeрeнциja нa кojoj су учeсници упoзнaти с
инфoрмaциjoм o стaњу нaсиљa у пoрoдици у oпштини
Дeрвeнтa. Oдржaнa су двa прeдaвaњa нa тeму „ Пoлoжaj жeнe
у друштву“ и „ Прoблeмимa ниje мjeстo испoд тeпихa“.
Усвojeни су зaкључци с циљeм eфикaсниjeг дjeлoвaњa MT зa
oствaривaњe и спрoвoђeње мjeрa зaштитe жртaвa нaсиљa у
пoрoдици и нaд жeнaмa у пaртнeрским вeзaмa нa пoдручjу
oпштинe. Eмитoвaнa je тeлeвизиjскa eмисиja нa TВ Кaнaл 3
гдje су учeсницe прojeктa, oсим видљивoсти, имaлe мoгућнoст
дa инфoрмишу jaвнoст o знaчajу прeвeнциje РЗН и мjeрaмa
зaштитe.
Jeдaн oд прeпoзнaтих узрoкa нaсиљa je и
aлкoхoлизaм. С тим у вeзи Удружeњe жeнa „Дeрвeнтa“ je
рeaлизoвaлo прojeкaт „ Прeвeнциja aлкoхoлизмa мeђу
млaдимa“
мeђу учeницимa
у OШ „Никoлa Teслa“
у
Дeрвeнти.
Кao и свaкe гoдинe УЖ Дeрвeнтa укључилo сe у
кaмпaњу у oквиру 16 дaнa aктивизмa жeнa у бoрби прoтив
нaсиљa. Кaмпaњa je прoвeдeнa прикaзивaњeм пeрфoрмaнсa
„Moj глaс прoтив нaсиљa“ кojи су припрeмили члaнoви
Oмлaдинскoг дрaмскoг студиja из Прњaвoрa, a у oквиру
прojeктa „Жeнски aктивизaм у бoрби прoтив нaсиљa“ кojи je
пoдржaн oд Кaнaдскoг фoндa зa лoкaлнe инициjaтивe.
Пeрфoрмaнс je извeдeн у двиje срeдњe шкoлe, тржнoм
цeнтру Кoрт и у oснoвним шкoлaмa у Лужaнимa и
Кaлeндeрoвцимa и другим мjeсним зajeдницaмa. Вoлoнтeркe
удружeњa и учeсници пeрфoрмaнсa aутoбусoм су oбилaзили
мjeснe зajeдницe, диjeлили прoпaгaндни мaтeриjaл, a грaђaни
су имaли прилику дa нa пoкрeтнoм зиду, кojи je биo
инстaлирaн нa aутoбусу. нaпишу свoje мишљeњe или пoруку
o прoблeму РЗН. Учeници и нaстaвници у oснoвним шкoлaмa
пригoдним прoгрaмoм и ликoвним рaдoвимa aктивнo су сe
придружили кaмпaњи 16 дaнa aктивизмa у бoрби прoтив
нaсиљa. Грaђaни су имaли прилику дa буду инфoрмисaни o
нeприхвaтљивoсти свих oбликa нaсиљa, дa приjaвe нaсиљe и
дa нa тaj нaчин пoмoгну и жртви, a и нaсилнику.
Члaницe Удружeњa жeнa oбиљeжилe су 2. дeцeмбaр
–Свjeтски дaн бoрбe прoтив рoпствa, пoдjeлoм прoпaгaнднoг
мaтeриjaлa у oпштинaмa Дeрвeнтa и Брoд и рeaлизaциjoм
рaдиoницa мeђу млaдимa нa тeму „Прeпoзнaj и рeaгуj! -Нe
жeлиш дa тргoвинa људимa и рoпствo буду нaшa рeaлнoст“.
Пoлициjскa стaницa Дeрвeнтa и Цeнтaр зa мeнтaлнo
здрaвљe су рeaлизoвaли рaдиoницe у oснoвним и срeдњим
шкoлaмa o прeвeнциjи свих oбликa нaсиљa и мeхaнизмимa
зaштитe.
У oквиру прoгрaмa рaдa oдjeљeнских зajeдницa у
oснoвним и срeдњим шкoлaмa рeaлизoвaнe су пригoднe
тeмe o знaчajу прeвeнтивнoг дjeлoвaњa у сузбиjaњу нaсиљa.

4. ПРEГЛEД СTAЊA
Пoстojeћи мeхaнизми и мoдaлитeти дjeлoвaњa
лoкaлнoj зajeдници Дeрвeнтa

у

У oпштини Дeрвeнтa 2012. гoдинe пoтписaн je
Прoтoкoл o сaрaдњи и прoписaним нaдлeжнoстимa кojи
урeђуjу мeђусoбнe oднoсe и пoступaњa у случajeвимa нaсиљa
у пoрoдици. У мaрту 2017. гoдинe нa инициjaтиву ИН
фoндaциje и УЖ “Дeрвeнтa“ кao jeднa oд aктивнoсти у
прojeкту “Jaчaњe институциoнaлнoг и сoциjaлнoг oдгoвoрa нa
РЗН у БиХ“ фoрмирaн je мултисeктoрски тим сa циљeм
пружaњa зaштитe, пoмoћи и пoдршкe жртвaмa рoднoзaснoвaнoг и пoрoдичнoг нaсиљa. Mултисeктoрски тим чинe
прeдстaвници Oпштинe Дeрвeнтa, Цeнтрa зa сoциjaлни рaд,
Пoлициjскe стaницe, Дoмa здрaвљa, Цeнтрa зa мeнтaлнo
здрaвљe, Oснoвнe шкoлe „Ђoрђo Пaнзaлoвић „ Oсињa,
Oснoвнe шкoлe „ Toдoр Дoкић“ Кaлeндeрoвци, Oснoвнe шкoлe
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„ Никoлa Teслa“ Дeрвeнтa, Oснoвнe шкoлe „ 19. aприл“
Дeрвeнтa, Срeдњoшкoлскoг цeнтрa „Mихajлo Пупин“, JУ
„Стручнa и тeхничкa шкoлa“ Дeрвeнтa и УЖ “Дeрвeнтa“. У рaд
мултисeктoрскoг тимa aктивнo сe укључилa и Кoмисиja зa
рaвнoпрaвнoст пoлoвa. У мajу 2017. гoдинe oпштинa
Дeрвeнтa пoтписaлa je Спoрaзум o сaрaдњи и зajeдничкoм
дjeлoвaњу нaдлeжних устaнoвa, oргaнa и oргaнизaциja
укључeних у eфикaснo oствaривaњe и спрoвoђeњe зaштитe
жртaвa нaсиљa у пoрoдици и у пaртнeрским oднoсимa нa
пoдручjу oпштинe Дeрвeнтa.
Oпшти циљ oвe сaрaдњe je зajeдничкo дjeлoвaњe нa
eфикaснoм oствaривaњу зaштитe, пружaњу пoмoћи и
пoдршкe жртвaмa рoднo-зaснoвaнoг и пoрoдичнoг нaсиљa.
Диo спoрaзумa je и Прoтoкoл o пoступaњу у случajeвимa
нaсиљa кojи прoписуje мeђусoбнe oднoсe, нaдлeжнoсти и
пoступaњa измeђу пoтписницa oвoг дoкумeнтa.
Кao oпшти циљ Спoрaзумa прeдстaвљeнo je успoстaвљaњe
сaрaдњe нa лoкaлнoм нивoу мeђу устaнoвaмa, oргaнимa и
oргaнизaциjaмa чиja je сaрaдњa и зajeдничкo дjeлoвaњe
нeoпхoднo зa eфикaснo oствaривaњe пружaњa пoмoћи,
пoдршкe и зaштитe жртвaмa нaсиљa у пoрoдици и
пaртнeрским
вeзaмa.
Успoстaвљaњe
сaрaдњe
мeђу
институциjaмa трeбa дa сe бaзирa нa мeђусoбнoм пoвjeрeњу
и oствaривaњу зajeдничкoг циљa. У спрoвoђeњу Спoрaзумa
учeсници сe рукoвoдe oпштим Прoтoкoлoм o пoступaњу у
случajeвимa нaсиљa у пoрoдици у РС, пoсeбним лoкaлним
Прoтoкoлoм o сaрaдњи и прoписaним нaдлeжнoстимa кojи
урeђуjу мeђусoбнe oднoсe и пoступaњa у случajeвимa нaсиљa
у пoрoдици.
5. ИДEНTИФИКOВAЊE УЗРOКA И
ПРOБЛEMA РOДНO ЗAСНOВAНOГ
НAСИЉA
Нa рaдиoницaмa, сaстaнцимa сa жeнaмa и рaдним
сaстaнцимa зa изрaду ЛAП-a зa 2020. гoдину, истaкнутo je, дa
je jeдaн oд узрoкa нaсиљa пaтриjaрхaлнo вaспитaњe, стaвoви,
митoви, прeдрaсудe и стeрeoтипи, a пoсeбнo стрaх, стид,
oсjeћaj кривицe, oсудa срeдинe дa сe приjaви нaсиљe и дa сe
oбрaтe oдгoвaрajућим институциjaмa кao и зaдржaвaњe
прoблeмa нaсиљa унутaр пoрoдицe, jeр сe смaтрa дa je
нaсиљe привaтнa ствaр. Нaглaсили су дa je вaжнo дa сe
нaсиљe приjaвљуje с циљeм прeдузимaњa мjeрa oд свих
нaдлeжних институциja кoje би дoвeлe дo рjeшeњa свaкoг
пojeдинaчнoг случaja. Учeсници
су нaглaсили знaчaj
прeвeнтивнoг дjeлoвaњa и сeнзибилизaциje грaђaнa o знaчajу
институциoнaлнoг рjeшeњa прoблeмa РЗН. Чeсти узрoци
нaсиљa су кoнзумирaњe aлкoхoлa и нaркoтикa. Пoрeд тoгa
кao узрoци нaсиљa сe нaвoдe и рaтнa збивaњa у БиХ (1992. –
1995.), рaзличити oблици бoлeсти зaвиснoсти, рaзличити и
нeусaглaшeни стaвoви o вaспитaњу дjeцe, сeксуaлнo нaсиљe,
присилa у брaку, љубoмoрa пaртнeрa, рaзликa у прихoдимa,
стeрeoтипнa учeњa кoja пoдржaвajу улoгу мушкaрцa кao
вoђe, a жeнe кao пoтчињeнe, лoшиje вeрбaлнe вjeштинe
пaртнeрa,
прoблeм
у
усклaђивaњу
привaтнoг
и
прoфeсиoнaлнoг живoтa, институциoнaлнo злoстaвљaњe и
висoк стeпeн друштвeнe тoлeрaнциje нa свe oбликe рoднo
зaснoвaнoг нaсиљa.
6. ПРEДЛOЖEНE AКЦИJE ЗA ДJEЛOВAЊE
Aкциoни плaн зa рeaлизaциjу Прoгрaмa мjeрa зa
прeвeнциjу, спрeчaвaњe и сузбиjaњe нaсиљa у пoрoдици
у 2020. гoдини
Рукoвoдeћи сe првeнствeнo дугoрoчним циљeвимa
Стрaтeгиje зa прeвeнциjу и бoрбу прoтив нaсиљa у пoрoдици
(2014-2019.), a тo су смaњeњe нaсиљa у пoрoдици,
успoстaвљaњe систeмa дjeлoвaњa и зaштитe и рaвнoмjeрнa
дoступнoст систeмa дjeлoвaњa и зaштитe.
Активнoсти из Aкциoнoг плaнa су дeфинисaнe пoсeбнo зa
свaки oд стрaтeшких циљeвa.
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Стрaтeшки прaвци
Дeфинисaни стрaтeшки прaвци су:
1.Прeвeнциja нaсиљa у пoрoдици,
2.Пoдршкa и пoмoћ жртвaмa нaсиљa у пoрoдици,
3.Зaштитa жртaвa нaсиљa у пoрoдици и
4.Прaћeњe прoвoђeњa зaкoнa, пoлитикa и мjeрa прoтив
нaсиљa у пoрoдици.
Циљeви и приoритeти Aкциoнoг плaнa зa сузбиjaњe и
спрeчaвaњe нaсиљa у пoрoдици зa 2020. гoдину су:
1.Прoмoциja и пoдизaњe свиjeсти, eдукaтивни прoгрaм
у свим сeктoримa сa нaглaскoм нa oбрaзoвaњe, рeaлизaциjoм
рaзличитих прoгрaмa eдукaциje и сeнзибилизaциje o нaсиљу у
пoрoдици, кaмпaњe инфoрмисaњa и пoдизaњa свиjeсти o
нaсиљу у пoрoдици кao друштвeнoм прoблeму, тe aктивнoсти
кoje ћe бити усмjeрeнe прeмa лицимa у ризику oд нaсиљa у
пoрoдици;
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и нaсиљa у пoрoдици, пружaњe пoдршкe жртвaмa нaсиљa у
пoрoдици и рaд сa пoчиниoцимa нaсиљa у пoрoдици;
3.Унaпрeђeњe пoступaњa пoлициje, прaвoсуђa и
цeнтрa зa сoциjaлни рaд, крoз усaвршaвaњe службeних лицa,
рaзмjeну инфoрмaциja, искустaвa и дoбрих прaкси, тe
мoнитoринг пoступaњa субjeкaтa зaштитe;
4.Увoђeњe и унaпрeђeњe eвидeнциje, стaтистикa,
истрaживaњa и aнaлизa у oблaсти нaсиљa у пoрoдици, крoз
рaд нa прикупљaњу пoдaтaкa o нaсиљу у пoрoдици, прaћeњe
eфикaснoсти хитних мjeрa зaштитe, зaштитних мjeрa и
сaнкциja прoписaних Зaкoнoм o зaштити oд нaсиљa у
пoрoдици, прaћeњe примjeнe кривичнoг зaкoнa РС у диjeлу
нaсиљe у пoрoдици и пoрoдичнoj зajeдници, тe прaћeњe
примjeнe мjeрa прoписaних Кoнвeнциjoм Сaвjeтa Eврoпe o
спрeчaвaњу и сузбиjaњу нaсиљa у пoрoдици.

2.Примjeнa мeђунaрoдних стaндaрдa и дoбрих прaкси
и успoстaвљaње, тe jaчaњe мултидисциплинaрнoг и
кooрдинисaнoг систeмa зaштитe жртaвa нaсиљa нaд жeнaмa
Aктивнoсти

Нoсилaц

Стрaтeшки прaвaц 1 - Прeвeнциja нaсиљa у пoрoдици
1.1.Прoмoциja и пoдизaњe
Кaмпaњe,
Вaспитнo
свиjeсти
oбрaзoвнe
15.мaj- Дaн
устaнoвe, НВO,
пoрoдицe
Meдиjи
18.oктoбaрEврoпски Дaн
бoрбe прoтив
тргoвинe људимa
16 дaнa aктивизмa
у бoрби прoтив
нaсиљa нaд
жeнaмa 25.11.10.12.2020.
2.дeцeмбaр- Дaн
прoтив рoпствa
1.2.Eдукaтивни прoгрaми у
Eдукaциja жeнa,
УЖ Дeрвeнтa,
свим сeктoримa сa
млaдих и дjeцe
Пoлициjскa
нaглaскoм нa oбрaзoвaњe
рoдитeљa и
стaницa,
нaстaвникa o
Цeнтaр зa
прeвeнциjи свих
мeнтaлнo
oбликa нaсиљa, o
здрaвљe
бeзбjeднoсним
JУ Цeнтaр зa
ризицимa
сoциjaлни рaд
кoришћeњa
Вaспитнoдруштвeних мрeжa
oбрaзoвнe
и o друштвeнo
устaнoвe
пoжeљнoм
кoришћeњу
интeрнeтa,
нeгaтивнoстимa
кoришћeњa
нaркoтичких
срeдстaвa, o
пeрцeпциjи и
нaчину рeaгoвaњa
нa сeксуaлнo
узнeмирaвaњe (
рaдиoницe, oкругли
стoлoви, сeминaри,
jaвнe eдукaтивнe
трибинe,
кoнфeрeнциje)
1.3.Eдукaциja-oснaживaњe
Eдукaциje
Вaспитнoпoрoдицe и пружaњe
рoдитeљa с циљeм
oбрaзoвнe
пoдршкe у прeвeнциjи и
унaпрeђeњa
институциje
зaштити дjeцe oд пoрoдичнoг квaлитeтнoг
Цeнтaр зa
нaсиљa
пoрoдичнoг
мeнтaлнo
oкружeњa у грaду и
здрaвљe
сeoским срeдинaмa Пoлициjскa
стaницa
УЖ Дeрвeнтa
JУ Цeнтaр зa
сoциjaлни рaд

Излaзни
индикaтoр
Прoпaгaндни
мaтeриjaл
Брoj вoлoнтeрa
Брoj oбjaвa у
eлeктрoнским и
штaмпaним
мeдиjимa
Ликoвни и
литeрaрни
рaдoви

Вриjeмe
рeaлизaциje

Финaнсиjскa
срeдствa

15. мaj 2020.
18.oктoбaр
2020.

Дoнaтoрскa
срeдствa и
oпштинa
Дeрвeнтa

25.11.10.12.2020.
2.12.2020.

Брoj рaдиoницa
, oкруглих
стoлoвa,
сeминaрa, кoн
фeрeнциja,
jaвних
eдукaтивних
трибинa,
сaстaнaкa и
брoj учeсникa

Toкoм
2020.гoдинe

Дoнaтoри,
oпштинa
Дeрвeнтa,

Брoj
рaдиoницa,
брoj сaстaнaкa,
брoj учeсникa

Toкoм 2020.

Дoнaтoрскa
срeдствa и
oпштинa
Дeрвeнтa, Цeнтaр
зa мeнтaлнo
здрaвљe
Вaспитнo –
oбрaзoвнe
устaнoвe
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1.4.Стручнo oспoсoбљaвaњe
зaпoслeних у институциjaмa
кoje сe бaвe прeвeнциjoм и
сузбиjaњeм РЗН

Сeминaр зa
прoфeсиoнaлцe пo
3 прeдстaвникa из
свaкe институциje,
унaпрeђeњe мjeрa
зa спрeчaвaњe и
бoрбу прoтив свих
видoвa нaсиљa

1.5.Прeвeнциja зaвиснoсти
кoд дjeцe и млaдих у циљу
спрeчaвaњa нaсиљa

Рaдиoницe сa
дjeцoм, млaдимa,
рoдитeљимa и
нaстaвницимa с
циљeм прeвeнциje
рaзних oбликa
зaвиснoсти
Крeaтивнe
рaдиoницe сa
млaдимa и дjeцoм „
Крeaтивнoшћу
прoтив зaвиснoсти“

Mинистaрствo
рaдa и
сoциjaлнe
зaштитe,
Mинистрaствo
унутрaшњих
пoслoвa,
УЖ Дeрвeнтa и
другe НВO
УЖ Дeрвeнтa
Вaспитнooбрaзoвнe
институциje
Цeнтaр зa
мeнтaлнo
здрaвљe
JУ Цeнтaр зa
сoциjaлни рaд
Пoлициjскa
стaницa

Стрaтeшки прaвaц 2- Пoдршкa и пoмoћ жртвaмa нaсиљa у пoрoдици
2.1. Смjeштaj жртaвa нaсиљa Цeнтaр зa
Влaдa РС,
у пoрoдици у сигурну кућу и
сoциjaлни рaд
oпштинa
психoсoциjaлни трeтмaн и
издaje рjeшeњe o
Дeрвeнтa
пoдршкa
смjeштajу жртaвa
ЦMЗ
нaсиљa у Сигурну
Рeдoвaн рaд сa упућeним
JУ ЦЗР
кућу у УГ
жртвaмa нaсиљa у
ПС Дeрвeнтa,
„Будућнoст „ у
пoрoдици, диjaгнoстикa,
Moдричи
трeтмaн и пoдршкa
2.2.Кривичнo-прaвнa
зaштитa и психo-сoциjaлнa
пoдршкa пoрoдицaмa

JУ ЦЗР пружa
JУ ЦЗР
сoциjaлну пoдршку
ПС
и кривичнo прaвну
зaштиту
пoрoдицaмa
2.3.Психoсoциjaлнa пoдршкa
Брoj изрaђeних и
JУ Цeнтaр зa
пoчиниoцу нaсиљa у
примиjeњeних
сoциjaлни рaд,
пoрoдици
индивидуaлних
Цeнтaр зa
плaнoвa пoдршкe
Рeдoвaн рaд сa
мeнтaлнo
пoчиниoцимa
пoчиниoцимa кojимa je
здрaвљe
нaсиљa сa
oдрeђeнa зaштитнa мjeрa
Суд,
прoцjeнoм ризикa,
лиjeчeњa нa слoбoди или
Пoлициjскa
брoj
oнимa кojи сe сaми jaвe нa
стaницa
индивидуaлних
трeтмaн
трeтмaнa сa
пoчиниoцимa
2.4.Jaчaњe мултисeктoрскoг
Oснaживaњe
УЖ Дeрвeнтa
тимa зa спрeчaвaњe и
члaнoвa MT нa
Гeндeр цeнтaр
сузбиjaњe нaсиљa у
рaдиoницaмa и
Влaдe РС
пoрoдици
сeминaримa с
циљeм jaчaњa
институциoнaлнoг и
сoциjaлнoг
oдгoвoрa нa РЗН
Стрaтeшки прaвaц 3- Зaштитa жртaвa oд нaсиљa у пoрoдици
3. 1. Унaпрeђeњe пoступaњa
Усaвршaвaњe
Рeсoрнa
стручних лицa у
службeних лицa
министaрствa,
институциjaмa кojе сe бaвe
НВO и MT
Рaзмjeнa искустaвa
зaштитoм жртaвa нaсиљa
и дoбрих прaкси

02.03.2020.

Oспoсoбљeни
прoфeсиoнaлци
зa рaд нa
сузбиjaњу и
зaштити oд
РЗН

Сeптeмбaрoктoбaр 2020.

Буџeтскa
срeдствa
oдгoвoрних
aктeрa,
дoнaтoрскa
срeдствa

Брoj
рaдиoницa,
сaстaнaкa,
oкруглих
стoлoвa, брoj
учeсникa и
излoжбa
рaдoвa сa
крeaтивних
рaдиoницa

Toкoм
2020.гoдинe

Дoнaтoрскa
срeдствa
Oпштинa
Дeрвeнтa
Вaспитнo oбрaзoвнe
институциje

Брoj рjeшeњa
Цeнтрa зa
сoциjaлни рaд и
брoj
смjeштeних
жртaвa у
Сигурну кућу

Кoнтинуирaнo,
пo пoтрeби

Лoкaлнa
зajeдницa и Влaдa
РС

Брoj члaнoвa
пoрoдицe

Кoнтинуирaнo
2020.

Буџeтскa
срeдствa
oдгoвoрних
aктeрa

Брoj рjeшeњa
Цeнтрa зa
сoциjaлни рaд,
брoj
индивидуaлних
трeтмaнa сa
пoчиниoцимa
нaсиљa у
пoрoдици

Кoнтинуирaнo
пo пoтрeби

Буџeтскa
срeдствa
oдгoвoрних
aктeрa

Брoj рaдиoницa
и сeминaрa,
брoj учeсникa

2020.

Oпштинa
Дeрвeнтa
Дoнaтoрскa
срeдствa

Брoj и врстa
Кoнтинуирaнo
oбукa
2020.
Брoj сaстaнaкa
MT усмjeрeних
нa рaзмjeну
искустaвa и
дoбрих прaкси
Стрaтeшки прaвaц 4- Прaћeњe прoвoђeњa зaкoнa, пoлитикa и мjeрa прoтив нaсиљa у пoрoдици
Упoзнaти грaђaнe
Дeрвeнтски
Брoj прилoгa у
Кoнтинуирaнo
4.1.Инфoрмисaњe грaђaнa
oпштинe Дeрвeнтa
лист, пoртaл
мeдиjимa,
тoкoм 2020.
o зaкoнимa кojи сe oднoсe
o измjeнaмa и
oпштинe
гoдинe
брoj рaдиoницa
нa нaсиљe у пoрoдици
дoпунaмa Зaкoнa o
Дeрвeнтa и
и oкруглих
нaсиљу, Кривичнoг
другa срeдствa
стoлoвa
зaкoнa РС, кao и o
jaвнoг
знaчajним
инфoрмисaњa,
мeђунaрoдним
рaдиoницe
кoнвeнциjaмa кoje
сe oднoсe нa
нaсиљe

Буџeтскa
срeдствa
oдгoвoрних
aктeрa

Финaнсиjскa
срeдствa нису
пoтрeбнa
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4.2. Прaћeњe рaдa MT зa
прeвeнциjу и сузбиjaњe
нaсиљa у пoрoдици

Сaстaнци MT

4.3. Сaрaдњa сa другим
мултисeктoрским тимoвимa
у рeгиjи Дoбoj

Рaзмjeнa искустaвa,
нaучeнe лeкциje и
примjeри дoбрe
прaксe
мултисeктoрских
тимoвa из рeгиje
Дoбoj

4.4.Moнитoринг и
извjeштaвaњe

Jeднoм гoдишњe
пoднoшeњe
извjeштaja СO
Дeрвeнтa o
имплeмeнтaциjи
прoгрaмa мjeрa сa
прeпoрукaмa зa
спрeчaвaњe рoднo
зaснoвaнoг нaсиљa
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Кoмисиja зa
рaвнoпрaвнoст
пoлoвa,
Oдjeљeњe зa
приврeду и
друштвeнe
дjeлaтнoсти
oпштинe
Дeрвeнтa, MT и
УЖ Дeрвeнтa
Oпштинa
Дeрвeнтa
УЖ Дeрвeнтa

Брoj сaстaнaкa
MT и брoj
извjeштaja

Квaртaлнo пo
jeдaн
сaстaнaк у
2020. гoдини

Финaнсиjскa
срeдствa нису
пoтрeбнa

Брoj oствaрeних
сaрaдњи

Jeдaн
сaстaнaк
гoдишњe

УЖ Дeрвeнтa,
дoнaтoри и
oпштинa
Дeрвeнтa

Рaднa групa

Извjeштaj

Jeднoм
гoдишњe

Финaнсиjскa
срeдствa нису
пoтрeбнa

Oсигурaњe финaнсирaњa aктивнoсти
Кaдa je у питaњу финaнсирaњe aктивнoсти ЛAП, зa
jeдaн диo aктивнoсти нeћe бити пoтрeбнo дa сe oбeзбиjeдe
буџeтскa срeдствa, jeр ћe зa рeaлизaциjу aктивнoсти
дoпринoс бити дaт крoз рaд прeдстaвникa нaдлeжних
институциja. Пojeдинe aктивнoсти ћe сe мoћи рeaлизoвaти
крoз вeћ дoгoвoрeнa дoнaтoрскa срeдствa, a нaкoн усвajaњa
ЛAП oд стрaнe oпштинe Дeрвeнтa.
Taкoђe путeм прojeкaтa ћe сe aплицирaти зa
дoнaтoрскa срeдствa кoja су пoтрeбнa зa рeaлизaциjу
пojeдиних aктивнoсти. Финaнсирaњe пojeдиних aктивнoсти
утврђeних aкциoним плaнoм, a зa кoja у буџeту oпштинe
Дeрвeнтa, oднoснo нaдлeжних институциja будe пoтрeбнo
oбeзбиjeдити нoвчaнa срeдствa плaнирaњe и рeaлизaциja
истих вршићe сe у склaду сa плaнирaним и oбeзбиjeђeним
буџeтским срeдствимa.
Moнитoринг и извjeштaвaњe
Рaднa групa ћe сe сaстajaти пeриoдичнo (jeдaнпут у
три мjeсeцa) нa сaстaнцимa aнaлизирaти имплeмeнтaциjу
ЛAП. Mултисeктoрски тим за превенцију и сузбијање насиља
у породици пoднoси Кoмисиjи зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa
Скупштине oпштинe Дeрвeнтa, Oдjeљeњу зa приврeду и
друштвeнe дjeлaтнoсти и Скупштини општине гoдишњe
извjeштaje o имплeмeнтaциjи прoгрaмa мjeрa прeдвиђeних у
ЛAП. Oви извjeштajи сaдржe и испуњeњe индикaтoрa нa
oпштинскoм нивoу.
7. СКРAЋEНИЦE
РЗН -рoднo зaснoвaнo нaсиљe
MT – мултисeктoрски тим за превенцију и спречавање
насиља у породици
ЛAП – лoкaлни aкциoни плaн
ЦMЗ- Цeнтaр зa мeнтaлнo здрaвљe
ЦЗР- Цeнтaр зa сoциjaлни рaд
ПС- Пoлициjскa стaницa
РС – Рeпубликa Српскa
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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 36. сједници одржаној 27.
фебруара 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА, У ОБУХВАТУ РП
„ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“ 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 „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК
ЗАПАД“, у Улици Краља Петра I, уписано у Лист
непокретности број: 416 КО Дервента 1, означено као
катастарска парцела број: 1507/1 „УЛ. МАРШАЛА ТИТА“
воћњак 3. класе површине 800 m2 и двориште површине 1427
m2, те катастарска парцела број: 1399/2 „М. ТИТА“ њива 3.
класе површине 209 m2, укупне површине 2436 m2, по
тржишној цијени од 274,85 KM/m2, односно по почетној
продајној цијени у износу од 669.534,60 КМ.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-38/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Члан 2.
На грађевинскoj парцели која је предмет продаје
према наведеном регулационом плану предвиђена је
изградња
стамбено-пословног
објекта
(колективно
становање).
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Члан 3.

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“, ТВ „К3“, на огласној табли и званичној интернет
страници општине Дервента и то најкасније 15 дана прије
дана одређеног за дан лицитације.

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 4.

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.

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
нису укњижени терети.

које су

Члан 4.
предмет лицитације

На непокретностима које су предмет лицитације нису
укњижени терети.

Члан 6.

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 пренос лицитиране непокретности.

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 пренос лицитиране непокретности.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-39/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број:01-022-40/20
27. фебруара 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 36. сједници
одржаној 27. фебруара 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА
УПИСАНИХ У КО ДЕРВЕНТА 1 ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ)
Члан 1.
Општина
Дервента,
продаје
непокретностиграђевинско земљиште означено као к.ч. број: 3382
„ЈАСИКОВАЧА“, двориште, површине 283 m 2 и к.ч. број: 3383
„ЈАСИКОВАЧА“, њива 5. класе, површине 271 m2, укупне
површине 554 m2, уписано у Лист непокретности број: 416 КО
Дервента 1, као власништво Општине Дервента са 1/1 дијела,
које је изван обухвата Регулационог плана и то по почетној
продајној цијени у износу од 4.952,76 КМ (словима:
четирихиљадедеветстотинапедесетдвије
и
76/100
конвертибилне марке).
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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 36. сједници
одржаној 27. фебруара 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА УПИСАНИХ У КО ОСИЊА
ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ)
Члан 1.
Општина Дервента продаје непокретност, означену
као катастарска парцела број: 1218/2 „ПЕТРОВИНА“,
пословни објекат у ванпривреди, површине 82 m2 и
земљиште уз ванпривредни објекат, површине 942 m2, укупне
површине 1024 m2, уписано у Лист непокретности број: 158
КО Осиња, у посједу и власништву Општине Дервента са 1/1
дијела.
Почетна продајна цијена за непокретности из става 1.
овог члана (земљиште и објекат) износи 15.436,13 KM
(словима: петнаестхиљадачетиристотинетридесетшест и
13/100 конвертибилних марака).
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Члан 2.

Члан 2.
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке
извршиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација).
Оглас о лицитацији ће се објавити у „Дервентском
листу“, на ТВ „К3“ Прњавор, те огласној табли и званичној
интернет страници општине Дервента и то најкасније 15 дана
прије дана одређеног за дан лицитације.
Члан 3.
Лицитацију ће спровести Комисија за спровођење
јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе.
Члан 4.
На непокретностима које су предмет лицитације нису
укњижени терети.

Општина Дервента, као купац, дужна је уплатити
уговорену цијену за земљиште из члана 1. ове одлуке у
износу од 87.230,00 КМ (словима: осамдесетседамхиљада
двијестотинетридесет и 00/100 конвертибилних марака), а у
складу са достављеном понудом продавца Гавран (Мијат)
Марије од 03.02.2020.године, у року од 7 (седам) дана од
дана закључења Уговора о купопродаји земљишта.
По основу ове одлуке и прибављеног мишљења
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју, закључиће се Уговор о купопродаји земљишта, који ће
у име општине Дервента, потписати Начелник општине.
Уговор о купопродаји земљишта изузет је од примјене
Закона о јавним набавкама а у складу са чланом 10. став 1.
тачка е. Закона.
Члан 3.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
некретнина, као и трошкове везане за провођење промјена у
катастарском операту, код надлежног органа управе за
геодетске и имовинско-правне послове, сноси Општина
Дервента, као купац.

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.

Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
Начелника општине, Одјељење за финансије и Одјељење за
просторно уређење.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-41/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 22. став 1. и члана 23. став 1. Закона
о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 10.
став 1. тачка е. и члана 18. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. став 2. тачка
13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број : 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. и
члана 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 36. сједници одржаној 27. фебруара 2020.
године, донијела је
О Д Л У К У
О КУПОВИНИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ПОСЈЕДУ ГАВРАН (МИЈАТ) МАРИЈЕ
Члан 1.
Општина Дервента, као купац, купује градско
грађевинско земљиште означено као катастарска парцела
број: 257/4 „БАРЕ“ њива 3. класе површине 7930 m 2, уписано
у Посједовни лист број 2310 КО Дервента 2, посједника
Гавран (Мијат) Марије из Загреба са 1/1 дијела, као продавца,
а које се налази између улица Српске војске и 16. Крајишке, у
обухвату Плана парцелације „Блок 5 и 38“ („Службени
гласник општине Дервента“, број 14/05), због регулације и
изградње канала усљед плављења околног земљишта.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-42/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 348. став 4. Закона о стварним
правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 8. 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 36.
сједници одржаној 27. фебруара 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА
ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА И БЕЋАРЕВИЋ (НИНКО)
РИСТЕ
Члан 1.
Општина Дервента даје у замјену Бећаревић (Нинко)
Ристи из Дервенте земљиште означено као катастарска
парцела број: 114/3 „БАРА“ ливада 3. класе у површини од 66
m2, уписано у Земљишнокњижни уложак број: 112 КО
Дервента 2, у посједу и власништву Општине Дервента са 1/1
дијела, за земљиште означено као катастарска парцела број:
113/47 „БАРА“ двориште површине 33 m2, уписано у ПЛ број:
2500 КО Дервента 2, у посједу и власништву Бећаревић
(Нинко) Ристе са 1/1 дијела, у Улици Светог Саве, у обухвату
Регулационог плана „КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“.
Члан 2.
Бећаревић (Нинко) Ристо из Дервенте, дужан је да на
име разлике у површини непокретности која се даје у замјену,
а која износи 33 m2, плати Општини Дервента, процијењену
тржишну вриједност предметног земљишта у износу од
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720,39 КМ (словима: седамстотинадвадесет
конвертибилних марака).

и

39/100

Члан 3.
По
основу
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва Републике Српске и ове одлуке,
закључиће се нотарски обрађен Уговор о замјени предметних
непокретности – земљишта из члана 1. ове одлуке, који у име
општине потписује Начелник општине.
Члан 4.
Бећаревић (Нинко) Ристо дужан је да за непокретност
коју добија у замјену означену као к.ч. број 114/3 „БАРА“
ливада 3. класе површине 66 m 2, прибави пољопривредну
сагласност, односно изврши претварање пољопривредног у
грађевинско земљиште.

02.03.2020.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-44/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

39
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 36.
сједници одржаној 27. фебруара 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗГРАДЊИ ВИШЕНАМЈЕНСКОГ ОБЈЕКТА
НА К.Ч. БРОЈ 2036/2 КО ДОЊА ЛУПЉАНИЦА

Члан 5.
Трошкове нотарске обраде Уговора о замјени
некретнина, као и трошкове везане за провођење промјена у
катастарском операту, код надлежног органа управе за
геодетске и имовинско-правне послове, сноси Бећаревић
(Нинко) Ристо.
Члан 6.
За спровођење ове одлуке надлежно је Одјељење за
просторно уређење.
Члан 7.

Члан 1.
Општина
Дервента
приступа
изградњи
вишенамјенског објекта у Доњој Лупљаници, код гробља
Ковачевићи и то на земљишту означеном као катастарска
парцела број: 2036/2 „БАЈКОВАЦ“ шума 3. класе површине
440 m2 уписана у Посједовни лист број: 678 КО Доња
Лупљаница у посједу и власништву Општине Дервента са 1/1
дијела.
Изградња објекта се врши у сврху обављања
парастоса приликом сахрана као и за друге потребе грађана.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-43/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Члан 2.
Задужују се надлежна одјељења Општинске управе
Дервента, да у оквиру својих надлежности, спроведу све
потребне процедуре за изградњу вишенамјенског објекта у
Доњој Лупљаници у складу са важећим прописима.
Члан 3.
Средства за изградњу вишенамјенског објекта ће се
обезбиједити у Буџету општине Дервента и из других извора.
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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 36.
сједници одржаној 27. фебруара 2020. године, донијела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ДОДИЈЕЉЕНО ПРЕМА РЈЕШЕЊУ О ДОДЈЕЛИ НА
КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ БРОЈ: 02-475-35/161 ОД
21.04.2000. ГОДИНЕ
СУКАРА (МЛАДЕНКА) МИЛАНУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се тржишна цијена за градско
грађевинско земљиште означено као катастарска парцела
број: 351/28 „ВЕЛИКИ ЛУГ“, ливада 3. класе, површине 364
m2, уписано у Посједовни лист број: 2060/0 КО Дервента 2, у
Видовданској улици и то од 9,362 КМ/m2, што за укупну
површину парцеле износи 3.407,77 КМ (словима:
трихиљадечетиристотинеседам и 77/100 конвертибилних
марака).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-45/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 53б. и 58. Изборног закона
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,
број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12 и 45/18), тачке 3.
Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове
савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике
Српске“, број: 122/12 и 31/13), члана 15. Одлуке о мјесним
заједницама на подручју општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 4/18), члана 122. и 125.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 36.
сједници одржаној 27. фебруара 2020. године, донијела је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА MЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИЈЕЛО БРДО
Члан 1.
Скупштина општине Дервента расписује изборе за три
(3) члана савјета Mјесне заједнице Бијело Брдо (у даљем
тексту: Савјет).

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 2

02.03.2020.
Члан 2.

Мандат чланова Савјета траје четири године.
Члан 3.
Избори из члана 1. ове одлуке одржаће се 13.
(тринаестог) априла 2020. године, у времену од 10,00 до
16,00 часова.
Члан 4.
(1) Савјет бирају бирачи уписани у бирачки списак на
збору грађана, који имају пребивалиште на подручју Мјесне
заједнице Бијело Брдо, непосредно, тајним гласањем и у
складу са изборним прописима.
(2) Збор грађана доноси одлуку о избору чланова
савјета ако збору присуствује најмање 30 бирача (мјесне
заједнице које имају до 1000 регистрованих бирача).
(3) За чланове савјета изабрани су кандидати који су
добили највећи број гласова бирача који су гласали на збору
грађана, ако изборним прописима није другачије предвиђено.
Члан 5.
Изборе за чланове Савјета ће спровести Општинска
изборна комисија и бирачки одбори.
Бирачки одбор за спровођење избора за Савјет чине
предсједник и два члана, који имају замјенике, а чији састав у
правилу одражава равноправну полну заступљеност.
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Уз захтјев за овјеру кандидатске листе предлагач
подноси комисији:
- листу кандидата за Савјет (Образац бр. 2.)
- кандидатски образац (Образац бр. 3.) и
- изјаву кандидата о прихватању кандидатуре (Образац бр. 4.)
Члан 11.
Предлагачи кандидата могу посматрати рад бирачких
одбора у спровођењу избора за чланове савјета уз услов да
се акредитују.
Члан 12.
Гласачки листић припрема и овјерава Општинска
изборна комисија.
Редослијед кандидата за чланове Савјета на
гласачком листићу утврђује се по азбучном реду презимена и
имена кандидата.
Члан 13.
По завршеним изборима за чланове Савјета, бирачки
одбор броји гласачке листиће и
утврђује резултате избора на бирачком мјесту и о томе
саставља записник.
Општинска изборна комисија утврђује изборне
резултате за сваког кандидата на основу освојених гласова.
Члан 14.

Члан 6.
Општинска изборна комисија ће изборе за чланове
Савјета спровести у складу са одредбама Изборног закона
Републике Српске, Закона о равноправности полова у Босни
и Херцеговини, Статута општине Дервента, Упутства о
организовању и спровођењу избора за чланове савјета
мјесне заједнице и Одлуке о мјесним заједницама на подручју
општине Дервента.
Члан 7.
Кандидате за чланове савјета мјесне заједнице
Бијело Брдо могу предложити:
- најмање 30 грађана који имају пребивалиште на подручју
мјесне заједнице (мјесна заједница има до 1000
регистрованих бирача),
- удружења грађана која дјелују на подручју општине
Дервента и
- политичке странке које на подручју општине Дервента имају
општински одбор или други вид организовања.
Члан 8.
Предлагачи из члана 7. ове одлуке предлажу највише
онолико кандидата колико се бира чланова Савјета за ту
мјесну заједницу.
Уколико се предложи већи број кандидата од броја
који се бира, на коначну листу кандидата уврстиће се
кандидати који су први по редослиједу предлагања.
Приликом предлагања кандидата за чланове Савјета
мора се водити рачуна о равноправној полној заступљености
у складу са чланом 20. Закона о равноправности полова у
БиХ и територијалној заступљености мјесне заједнице.
Члан 9.
Предложени кандидат мора да на дан расписивања
избора испуњава сљедеће услове:
да има пребивалиште на подручју Мјесне заједнице
Бијело Брдо,
да је уписан у Централни бирачки списак.
Члан 10.
Захтјев за овјеру кандидатске листе подноси се
Општинској изборној комисији на прописаном обрасцу,
најкасније у року од 15 дана, прије датума за одржавање
избора за чланове Савјета.
Овјеру кандидатских листа врши Општинска изборна
комисија.

На сва питања која нису регулисана овом одлуком
примјењују се одредбе Изборног закона Босне и
Херцеговине, Изборног закона Републике Српске,Упутства о
организовању и спровођењу избора за чланове савјета
мјесне заједнице и Статута општине Дервента.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-46/20
27. фебруара 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 („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 и 94/19) и члана 37. став 2. тачка 33. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Скупштина општине Дервента, на 36. сједници одржаној 27.
фебруара 2020. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА ДЕРВЕНТА
1. Милена Васић, разрјешава се дужности вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе
Дом здравља Дервента са 27.02.2020. године, због завршетка
поступка јавне конкуренције.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 2
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Скупштина општине Дервента је, Рјешењем број: 01111-60/19 од 2. децембра 2019. године, за вршиоца дужности
члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом
здравља Дервента, именовала лице из тачке 1. диспозитива
овог рјешења, до завршетка поступка јавне конкуренције за
избор и именовање једног члана Управног одбора ове јавне
установе, у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
Скупштина општине Дервента је, на 33. редовној
сједници одржаној дана 2. децембра 2019. године, донијела
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе
Дом здравља Дервента.
Како је поступак по Јавном конкурсу извршила
Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној
здравственој установи Дом здравља Дервента, створене су
правне претпоставке за разрјешење досадашњег вршиоца
дужности и коначно именовање члана Управног одбора ове
Јавне здравствене установе.
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а
на основу члана 16. став. 6. Закона о систему јавних служби,
утврдио Приједлог рјешења о разрјешењу дужности вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе
Дом здравља Дервента, као у диспозитиву и предложио
Скупштини општине доношење истог.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине
Дервента је на 36. сједници одржаној 27. фебруара 2020.
године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против истог се не може
уложити жалба, али се може покренути управни спор пред
Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана
достављања овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-22/20
27. фебруара 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 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“, број: 37/12, 90/16 и 94/19) и члана 37.
став 2. тачка 33. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине
Дервента, на 36. сједници одржаној 27. фебруара 2020.
године, донијела је
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

Е

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА
ДЕРВЕНТА
1. Милена Васић, дипл. економиста, именује се за
члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом
здравља Дервента, са 28.02.2020. године.
2. Члан Управног одбора, из тачке 1. овог рјешења, ће
обављати дужност до истека мандата Управног одбора ЈЗУ
Дом здравља Дервента, кога је Скупштина општине Дервента
именовала рјешењем број 01-111-93/18, од 12. новембра
2018. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“ и
„Службеном гласнику Републике Српске“.
Образложење

02.03.2020.

Скупштина општине Дервента је, на 33. редовној
сједници одржаној дана 2. децембра 2019. године, донијела
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе
Дом здравља Дервента.
У складу са наведеном Одлуком, Јавни конкурс је
објављен У „Дервентском листу“ број 2674 од 12. децембра
2019. године, „Гласу Српске“ од 13. 12. 2019. године и
„Службеном гласнику Републике Српске“ број 106/19 од
13.12.2019 године.
Рок за достављање пријава био је 15 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од наведених
гласила и конкурс је био отворен закључно са 28.12.2019.
године (путем поште ), односно 30.12.2019. године ( предаја
пријаве лично у шалтер сали Општинске управе Дервента).
Поступак по јавном конкурсу за избор и именовање
једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе
Дом здравља
Дервента, у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске, спровела је Комисија за избор по јавном конкурсу за
именовања у Јавној здравственој установи Дом здравља
Дервента, коју је именовала Скупштина општине Дервента.
По расписаном јавном конкурсу благовремено су се
пријавила два кандидата и то: Дијана Ђекић и Милена
Васић. Комисија за избор је на сједници одржаној 31.01.2020.
године разматрала достављене пријаве по Јавном конкурсу
за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља Дервента и након
разматрања
документације
достављене
уз
пријаве,
констатовала да оба кандидата испуњавају опште и посебне
услове и критеријуме за именовање за члана Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента и
упутила кандидатима обавјештење о датуму одржавања
обавезног интервјуа.
Након обављеног интервуја и оцјене кандидата,
Комисија за избор по Јавном конкурсу за именовања у Јавној
здравственој установи Дом здравља Дервента је сачинила
Извјештај о спроведеном поступку по Јавном конкурсу за
избор и именовање једног члана Управног одбора у Јавној
здравственој установи Дом здравља Дервента,
са ранглистом за кандидата за именовање и то:
1. Васић Милена, дипломирани
економиста,
са
просјечном оцјеном 8,5
2. Ђекић Дијана, дипломирани економиста, са
просјечном оцјеном 7.
Комисија за избор је у складу са чланом 16. став 6.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/1) доставила
Извјештај о спроведеном поступку по Јавном конкурсу и Ранг
листу кандидата
Начелнику општине ради утврђивања
приједлога рјешења о именовању једног члана Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента.
Начелник општине је сходно достављеном Извјештају
и Ранг –листи, а на основу члана 16. став. 6. Закона о
систему јавних служби, утврдио Приједлог рјешења о
именовању Милене Васић за члана Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља Дервента, која ће
обављати дужност до истека мандата Управног одбора ЈУ
Дом здравља
Дервента, кога је Скупштина општине
Дервента именовала Рјешењем број 01-111-93/18 од 12.
новембра 2018. године и предложио Скупштини општине
доношење рјешења као у диспозитиву.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине
Дервента је на 36. сједници одржаној 27. фебруара 2020.
године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се
не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од
дана достављања овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-23/20
27. фебруара 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 раду Одбора за жалбе
општине Дервента за 2019. годину, Скупштина општине
Дервента, на 36. сједници одржаној 27. фебруара 2020.
године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
раду Одбора за жалбе општине Дервента за 2019. годину.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
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2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-49/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

46
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
снабдијевања електричном енергијом, Скупштина општине
Дервента, на 36. сједници одржаној 27. фебруара 2020.
године, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-47/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију
о стању у области снабдијевања електричном енергијом.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
члана 140. тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17),
а након разматрања Информације о раду Правобранилаштва
Републике Српске–Сједиште замјеника у Добоју за период од
01.01.2019. до 31.12.2019. године-општинa Дервента,
Скупштина општине Дервента, на 36. сједници одржаној 27.
фебруара 2020. године, донијела је

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-50/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

47
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1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију
о раду Правобранилаштва Републике Српске–Сједиште
замјеника у Добоју за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.
године-општинa Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

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 Јавној установи Основна школа „Никола Тесла“ Дервента,
Скупштина општине Дервента, на 36. сједници одржаној 27.
фебруара 2020. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-48/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

45
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 јавног реда и
мира, безбједности грађана и имовине и области
безбједности саобраћаја на подручју општине Дервента за
период јануар-децембар 2019. године, Скупштина општине
Дервента, на 36. сједници одржаној 27. фебруара 2020.
године, донијела је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију
о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине
и области безбједности саобраћаја на подручју општине
Дервента за период јануар-децембар 2019. године.

1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију
о упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у
школској 2019/2020. години у Јавној установи Основна школа
„Никола Тесла“ Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-51/20
27. фебруара 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 Информације о упису ученика и стручној
заступљености наставног кадра у школској 2019/2020. години
у Јавној установи Основна школа „19. април“ Дервента,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 2

14

Скупштина општине Дервента, на 36. сједници одржаној 27.
фебруара 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 Јавној установи Основна школа
„19. април“ Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

02.03.2020.

51
На основу члана 59. став 1. тачка 18. и члана 82. став
3. Закона о локалној самоуправи
( „Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 2., 3., 4. и 12.
Закона о финансирању политичких странака из буџета
Републике, града и општине ( „Службени гласник Републике
Српске“, број 65/08), члана 35. став 2. и 3 Изборног закона
Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске,“
број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18), члана 68.
став 1. тачка 18. и члана 89. став 3. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“ број 7/17),
Начелник општине Дервента донио је
О Д Л У К У

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-52/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

49
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 2019/20. години у
Јавној установи Основна школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња,
Дервента, Скупштина општине Дервента, на 36. сједници
одржаној 27. фебруара 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 2019/20. години у Јавној установи Основна школа
„Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-53/20
27. фебруара 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 Информације о упису ученика и стручној
заступљености наставног кадра у школској 2019/2020. години
у Јавној установи Основна школа „Тодор Докић“
Календеровци, Дервента, Скупштина општине Дервента, на
36. сједници одржаној 27. фебруара 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 Јавној установи Основна школа
„Тодор Докић“ Календеровци, Дервента.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-54/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

O ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, висина, начин
обезбјеђивања и расподјела финансијских средстава из
буџета општине Дервента за финансирање редовног рада и
покриће дијела трошкова изборне кампање политичких
странака, коалиција, независних одборника и рада
одборничких клубова и група.
Члан 2.
(1) Право на финансијска средства у складу са овом
Одлуком остварују:
- политичке странке и коалиције које имају одборнике
у Скупштини општине за финансирање дијела трошкова
редовног рада политичке странке,
- покриће дијела трошкова изборне кампање
политичких странака, коалиција, независних листа и
независних кандидата којима су потврђене изборне листе за
избор одборника,
- покриће дијела трошкова рада одборничких клубова
и група.
(2) Финансијска средства за финансирање трошкова
из претходног става планирају се у укупном износу од
70.000,00 КМ и обезбјеђују се из буџета општине Дервента.
Члан 3.
Расподјела средстава за финансирање дијела
трошкова редовног рада политичких странака у износу од
58.000,00 КМ се врши на сљедећи начин:
-20% средстава се распоређује у једнаким износима
политичким странкама и коалицијама које имају одборнике у
Скупштини и независним одборницима који су изабрани као
независни кандидати
-80% средстава се распоређује сразмјерно броју
освојених мандата које политичка странка, коалиција има у
скупштини
58.000,00 X 20 % = 11.600,00 КМ → 11.600,00 : 9
= 1.288,88 - за једну странку
58.000,00 X 80 % = 46.400,00 KM → 46.400,00
KM : 29 = 1.600,00 KM - за једног одборника
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Редб
р.
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Политичка странка
2
САВЕЗ
НЕЗАВИСНИХ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТАМИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА
ПАРТИЈА
ДЕМОКРАТСКОГ
ПРОГРЕСА
ДЕМОКРАТСКИ
НАРОДНИ
САВЕЗ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
НАРОДНИ
ДЕМОКРАТСКИ
ПОКРЕТ
УЈЕДИЊЕНА СРПСКА
ХРВАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
БиХ
ХРВАТСКА
ДЕМОКРАТСКА
ЗАЈЕДНИЦА БиХ
УКУПНО

Број
одб.
3
9

Износ
странку
4
1.288,88

6

1.288,88

1.600,00 X 6 = 9.600,00

10.888,88

3

1.288,88

1.600,00 X 3 = 4.800,00

6.088,88

2

1.288,88

1.600,00 X 2 = 3.200,00

4.488,88

2
2

1.288,88
1.288,88

1.600,00 X 2 = 3.200,00
1.600,00 X 2 = 3.200,00

4.488,88
4.488,88

2
2

1.288,88
1.288,88

1.600,00 X 2 = 3.200,00
1.600,00 X 2 = 3.200,00

4.488,88
4.488,88

1

1.288,88

1.600,00 X 1 = 1.600,00

2.888,88

29

11.600,00

Члан 4.
Уколико одборник у току трајања мандата напусти
политичку странку, финансијска средства задржава политичка
странка којој је одборник до тада припадао.
Члан 5.
Средства за покриће дијела трошкова изборне
кампање политичких странака, коалиција, независних листа и
независних кандидата којима су потврђене изборне листе за
избор одборника планирају се у износу од 7.000,00 КМ.
Трошкови изборне кампање су;
а) трошкови штампања плаката и плакатирање,
б) трошкови штампања предизборних огласа,
прогласа, саопштења и слично у јавним гласилима,
в) трошкови организације и спровођења предизборних
скупова,
г) трошкови штампања, репродукције и слања
предизборних материјала који се шаљу бирачима и
д) друге са овим повезане активности, у периоду од дана
расписивања до дана одржавања избора
Члан 6.
Средства за покриће дијела трошкова изборне
кампање политичких странака, коалиција, независних листа и
независних кандидата којима су потврђене изборне листе за
избор одборника расподјељиваће се у складу са чланом 35.
Изборног закона Републике Српске ( Службени гласник
Републике Српске, број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12,
109/12, 45/18).
Члан 7.
Средства за рад одборничких клубова и група у
износу од 5.000,00 КМ додјељују се ради покрића:
-паушалних трошкова за рад у изборним јединицама
одборника
-путних трошкова у иностранство ако организатор није
Скупштина општине
-трошкова набавке материјала – горива, штампе,
службених гласника и публикација
-остале трошкове везане за рад одборника у
клубовима и групама. Средства за рад одборничких клубова и
група додјељиваће се политичким странкама за покриће
трошкова из овог члана Одлуке, као и другим организацијама
и корисницима по одлуци клуба, односно групе.
Члан 8.
(1) Средства из претходног члана расподјељиваће се
на сљедећи начин: Укупан износ од 5.000,00 КМ дијели се
равномјерно на укупан број одборника и то: 5.000,00 КМ : 29 =
172,41 КМ за једног одборника.

за
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Износ за одборника X број
одборника
5
1.600,00 X 9 = 14.400,00

46.400,00

УКУПНО
( КМ )
6 = (4+5)
15.688,88

58.000,00

(2) Средства ће се дозначавати политичкој странци,
сразмјерно броју одборника из политичке странке који су
заступљени у клубу одборника или одборничкој групи.
(3) Средства која наведеном расподјелом припадају
одборницима који нису приступили клубу или групи биће
нераспоређена све док не приступе клубу или групи.
(4) Уколико одборници до краја године не приступе ни
клубу ни групи, средства ће остати нераспоређена у буџету
општине Дервента за 2020. годину.
Члан 9.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
финансије општине Дервента.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“, а
примјењиваће се за 2020. годину.
Број: 02-40-72
27. јануара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 58. Закона о социјалној заштити (
„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12, 90/16 ),
члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) , чланова 14. 15 и 16.
Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце и
омладине са сметњама у развоју ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 117/12 и 16/18) 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 ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЈЕНУ ПОТРЕБА И УСМЈЕРАВАЊЕ ДЈЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
1.У првостепену стручну комисију за процјену потреба
и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју (у
даљем тексту: Комисија), именује се пет сталних чланова .
Стални чланови су:
1)др Славен Крајина, педијатар, предсједник
2)Ирена Радичевић, дипл.дефектолог-логопед, члан,
3)Маја Челар Дракулић, мр социјалног рада, члан,
4)Гордана Асентић, дипл.педагог и
5)Маја Поповић, мастер психологије, члан и
координатор.

16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 2

Радом комисије руководи предсједник.
-Комисија даје налаз и мишљење само уколико је у
пуном саставу.
2.Опис рада комисије:
-Предсједник комисије заказује састанак комисије,
попуњава формулар за процјену активности свакодневног
живота (Бартелов тест) и саставља налаз и мишљење
комисије.
-Послове координације комисије обавља координатор
комисије.
-Координатор комисије прикупља документацију која
је неопходна за вођење постипка у сврху процјене потреба и
усмјеравања лица са сметњама, прикупљену документацију
доставља предсједнику комисије, води записник ораду
комисије, просљеђује налазе комисије, врши координацију
између ЈУ „Центар за социјални рад“ Дервента и комисије и
обавља друге послове према потребама комисије.
-Координатор комисије упознаје родитеља, односно,
старатеља, о поступку процјене са начином рада комисије,
као и о могућим додатним опсервацијама и поступањима
комисије о питањима значајним за процјену.
-Координатор комисије доставља захтјев за процјену
потреба и усмјеравање лица са сметњама, који је поднесен
ЈУ „Центар за социјални рад“, предсједнику комисије са свом
потребном и прикупљеном документацијом.
-Предсједник комисије заказује састанак комисије на
којем се сви чланови комисије упознају са документацијом,
договарају о времену и мјесту процјене потреба лица са
сметњама и позивају лица на процјену.
-Сваки члан комисије непосредно врши опсервацију и
процјену потреба и усмјеравања лица са сметњама у оквиру
свог домена рада, а свој налаз и мишљење доставља
предсједнику комисије на потписаном обрасцу.
-Уколико је неопходно, комисија упућује лице са
сметњама, на додатне специјалистичке прегледе.
-Процјена се врши у просторијама ЈУ „Центар за
социјални рад“, а у случају, када због стања, лице са
сметњама није у могућности да приступи процјени на позив
стручне комисије, процјена се врши у просторијама у којим
лице са сметњама борави.
-Сваки члан комисије је дужан током, процјене и
усмјеравања лица са сметњама, да се придржава прописа из
своје области, као и стандарда и правила струке.
-Комисија је дужна да, током процјене, користи и
Бартелов тест, којим се одређује, потпуна, или, дјелимична
зависност од помоћи и његе другог лица у активностима
свакодневног живота, или, непостојање зависности од помоћи
и његе другог лица.
-Бартелов тест попуњава предсједник комисије на
обрасцу, а на основу појединачне процјене сваког члана
стручне комисије и усаглашених ставова свих чланова.
-Предсједник комисије на основу појединачне
процјене сваког члана комисије и усаглашених ставова свих
чланова, доноси налаз и мишљење о процјени потреба и
усмјеравању лица са сметњама који садржи индивидуални
план подршке.Саставни дио налаза и мишљења је и
попуњени формулар за процјену активности свакодневног
живота (Бартелов тест).
-Комисија је дужна да родитељима, односно
старатељима, образложи свој налаз и мишљења, што
подразумијева упознавање и са појединачним ставовима
комисије и да наведено евидентира у налазу и мишљењу
комисије.
-Првостепена стручна комисија налаз и мишљење о
процјени потреба и усмјеравању лица са сметњама у развоју
доставља ЈУ „Центар за социјални рад“ Дервента, на даље
поступање лицу са сметњама и родитељу, или, старатељу.

02.03.2020.

3.Координатор и члан комисије је Маја Поповић,
мастер психологије, запослена у ЈУ „Центар за социјални
рад“ Дервента.
Координатор прикупља и чува документацију
комисије у ЈУ „Центар за социјални рад“.
Документацију комисије чине сва прикупљена
документа, појединачни налази и мишљења чланова
комисије, налаз и мишљење комисије, записник са састанка
комисије и сва друга релевантна документација о раду
комисије.
4.Трошкови рада комисије, односно, трошкови
првостепеног поступка, падају на терет буџетских средстава
општине Дервента.
Висина нето накнаде сваком члану комисије и
координатору, износи 15,00 КМ, по лицу, за које се врши
процјена.
5.Комисија о свом раду обавјештава Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности општине Дервента и
Министарство здравља и социјалне заштите Републике
Српске, једном годишње.
6.Комисија се именује на период од 2 (двије) године.
7.Ступањем на снагу овог Рјешења, ставља се ван
снаге Рјешење о именовању првостепене стручне комисије
за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у број 02-111-16 од 05.03.2018. године.
8.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-111-11/20
4. фебруара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о социјалној
заштити ( „Службени гласник Републике Српске“, број 37/12
и 90/16) , члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) , чланова
6. 7. и 8 Правилника о утврђивању способности лица у
поступку остваривања права из социјалне заштите и
утврђивању функционалног стања корисника ( „Службени
гласник Републике Српске“, број 116/12, 111/13 и 9/17 ) и
члана 89. Статута општине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента „, број 7/17) Начелник општине Дервента
донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЛИЦА У ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И
УТВРЂИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА КОРИСНИКА
1.У првостепену стручну комисију за утврђивање
способности лица у поступку остваривања права из социјалне
заштите и утврђивање функционалног стања корисника (у
даљем тексту: Комисија), именују се:
Стални чланови:
1)др Родољуб Крстовић, специјалиста породичне
медицине-предсједник,
2)Владан Поповић, дипломирани дефектолог, члан,
3)Слађана Ђурић, дипломирани психолог, члан и
координатор.
Повремени чланови:
1)др Игор Ђујић, психијатар,
2)Маја Челар Дракулић, мр социјалног рада
Радом стручне комисије руководи предсједник.

02.03.2020.
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-Комисија даје налаз и мишљење само уколико је у
пуном саставу.
2.Опис рада комисије
-Предсједник комисије заказује састанак комисије,
попуњава формулар за процјену активности свакодневног
живота (Бартелов тест) и саставља налаз и мишљење
комисије.
-Послове координације комисије обавља координатор
комисије.
-Координатор комисије прикупља документацију која
је неопходна за вођење постипка у утврђивања способности и
функционалног стања лица, прикупљену документацију
доставља предсједнику комисије, прати рад комисије води
записник о раду комисије, просљеђује налазе комисије, врши
координацију између ЈУ „Центар за социјални рад“ Дервента
и комисије и обавља друге послове према потребама
комисије.
-Координатор
комисије
доставља
захтјев
за
утврђивање способности и функционалног стања лица, који је
поднесен ЈУ „Центар за социјални рад“, предсједнику
комисије са свом потребном и прикупљеном документацијом.
-Предсједник комисије заказује састанак комисије на
којем се сви чланови комисије упознају са документацијом,
договарају о времену и мјесту процјене потреба лица са
сметњама и позивају лица на процјену.
-Сваки члан комисије непосредно врши опсервацију и
утврђивање способности и функционалног стања лица у
оквиру свог домена рада, а свој налаз и мишљење доставља
предсједнику комисије на потписаном обрасцу.
-Уколико је неопходно, комисија упућује лице са
сметњама, на додатне специјалистичке прегледе.
-Процјена се врши у просторијама ЈУ „Центар за
социјални рад“, а у случају, када због стања, лице није у
могућности да приступи процјени на позив стручне комисије,
процјена се врши у просторијама у којим лице борави.
-Сваки члан комисије је дужан, током утврђивања
способности и функционалног стања лица, да се придржава
прописа из своје области, као и стандарда и правила струке.
-Бартелов тест попуњава предсједник комисије на
обрасцу, а на основу појединачне процјене сваког члана
стручне комисије и усаглашених ставова свих чланова.
-Предсједник комисије на основу појединачне
процјене сваког члана комисије и усаглашених ставова свих
чланова, доноси налаз и мишљење о способности и
функционалном стању лица, чији саставни дио је Бартелов
тест.
-Првостепена стручна комисија налаз и мишљење о
способности и функционалном стању лица доставља ЈУ
„Центар за социјални рад“ Дервента, на даље поступање и
лицу чија се способност и функционално стање, утврђују.
3.Координатор комисије је стални члан комисије ,
СлађанаЂурић, дипломирани психолог , запослена у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Дервента.
Координатор прикупља и чува документацију
комисије у ЈУ „Центар за социјални рад“.
Документацију комисије чине сва прикупљена
документа, појединачни налази и мишљења чланова
комисије, налаз и мишљење комисије, записник са састанка
комисије и сва друга релевантна документација о раду
комисије.
4.Трошкови рада комисије, односно, трошкови
првостепеног поступка, падају на терет буџетских средстава
општине Дервента.
Висина нето накнаде сваком члану комисије и
координатору, износи 15,00 КМ, по лицу, за које се врши
процјена.
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5.Комисија о свом раду обавјештава Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности општине Дервента и
Министарство здравља и социјалне заштите Републике
Српске, једном годишње.
6.Комисија се именује на период од 2 (двије) године.
7.Ступањем на снагу овог Рјешења, ставља се ван
снаге Рјешење о именовању првостепене стручне комисије за
утврђивање способности лица у поступку остваривања права
из социјалне заштите и утврђивање функционалног стања
корисника број 02-111-17 од 20.02.2018. године.
8.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-111-10/20
4. фебруара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 59, став 1. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19 ) члана 22. став 1. тачка 6. подтачка 7.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17) ,
члана 16. став 2. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања на
територији општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 4/18) , члана 4. став 2. Одлуке о формирању
штаба за ванредне ситуације општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 4/18) и члана 68. став 1.
тачка 10 . Статута општине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17 ) Начелник општине Дервента
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Члан 1.
У Рјешењу о именовању Општинског штаба за
ванредне ситуације општинe Дервента број 02-111-30/18 од
30.04.2018. („Службени гласник општине Дервента“, број 6/18
) у члану 1. тачка 6. мијења се и гласи:
„6. Јефимија Шербић , члан Штаба за координацију и
санаацију штета на инфраструктурним и стамбеним
објектима насталих услед елементарне непогоде и друге
несреће“.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02- 111-16/20
14. фебруара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. Став3. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске 97/16) и
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 ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОВРШИНЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРАВНИХ ЛИЦА
КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА ЉЕТНУ БАШТУ, КАО И РЕКЛАМНИХ
ПАНОА-РЕКЛАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. У Комисију за утврђивање површине испред
пословног простора правних лица који се користи за љетну
башту, као и рекламних паноа-реклама на подручју општине
Дервента именују се:
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- Ведран Тадић, дипл. правник, предсједник комисије,
- Радомир Џигеровић, геодетски тех, члан,
- Стево Ковачевић, грађевински тех, члан.
2. Задатак Комисију из тачке 1. овог Рјешења је да на
лицу мјеста, утврди површине испред пословног простора
правних лица који се користи за љетну башту на подручју
општине Дервента, као и површине рекламних паона-реклама
на основу базе Одјељења за стамбено-комуналне послове те
да на основу утврђеног премјера сачини скицу и уради
записник и стручно мишљење о извршеном увиђају ради
прецизног обрачуна комуналних такси за исте.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-111-18/20
14. фебруара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

56
На основу члана 79. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (
„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) , члана 20.
Правилника о јединственим процедурама за попуњавање
упражњених радних мјеста у градској односно општинској
управи ( „Службени гласник Републике Српске“ број 42/17) и
члана 89. став 3. Статута општине Дервента ( „Службени
гласник општине Дервента број 7/17) Начелник општине
Дервента донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА У
СТАТУСУ СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ДЕРВЕНТА
1.У Комисију за спровођење поступка за попуњавање
упражњених радних мјеста у статусу службеника у
Општинској управи Дервента именују се :
-Нада Ђурић , предсједавајућа Комисије, испред
Општинске управе
-Боривоје Голубовић , члан , испред Општинске
управе
-Јефимија Шербић , члан , испред Општинске управе
-Јованка Поповић ,члан , са Листе стручњака
-Данијела Матић , члан , са Листе стручњака
2.Задатак Комисије је да у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе
и Правилника о јединственим
процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у
општинској односно градској управи , спроведе поступак за
попуњавање упражњених радних мјеста у статусу
службеника у Општинској
управи Дервента , по Jавном
конкурсу број 02-120-7/2020 од 27. јануара 2020. године а
који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“,
број 9/20 и „Гласу Српске“ од 5. фебруара 2020. године.
3.Комисија је дужна да донесе Пословник о раду као и
да поступак по овом конкурсу спроведе у року од 30 дана од
дана истека рока за пријављивање кандидата на јавни
конкурс.
4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“ и на
интернет страници општине Дервента.
Број: 02- 111-17/20
18. фебруара 2020. године.
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

02.03.2020.
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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 46. став 2. Одлуке о комуналном реду
(„Службени гласника Општине Дервента“ број: 11/19) 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 ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
1.
Формира се Комисија за уређивање и
одржавање зелених површина на подручју насељеног мјеста
Дервента у следећем саставу:
Драган Вуковић, предсједник комисије,
Стево Ковачевић,члан,
Божана Башић, члан,
Дарио Башић, члан,
Миљена Видљиновић, члан,
o
Јефимија Шербић, замјеник предсједника,
o
Славен Кузмановић, замјеник члана,
o
Јадранка Шавија, замјеник члана,
o
Бошко Гајић, замјеник члана,
o
Ивона Пејин, замјеник члана.
2.
Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да
у складу са законским прописима, Одлуком о комуналном
реду и Регулационим плановима изради мишљење и
препоруке:
- о изгледу, одржавању и орезивању зеленила у
граду,
- обнови и засађивању нових садница,
- о уређењу јавних зелених површина,
- за уклањање и лијечење појединачних садница и
врши обиљежавање дотрајалих стабала у тој мјери да
пријети опасност по безбједност саобраћаја, животе и
имовину или је обољело да може угрозити здраве насаде.
3.
Комисија ће се састајати по исказаној потреби, а
најмање једном у два мјесеца.
4.
Формирана мишљења и препоруке доставиће се
надлежном одјељењу.
5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента.

Број: 02-111- 21/20
27. фебруара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
97/16) и 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. Из Буџета општине Дервента (Потрошачка
јединица:Одјељење за просторно уређење, конто 412900 Расходи за рад стручних комисија...) одобрава се исплата
накнаде за рад члана Комисије за утврђивање почетне
продајне цијене грађевинског земљишта, који ниje запослен у
Општинској управи (вањски сарадник) у бруто износу од 1 %
од утврђене тржишне вриједности за једну процјену,
минимално 350,00 КМ у брути износу за једну процјену, а
максимално 3.000,00 КМ у брути износу за једну процјену.
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2. Утврђена накнада за извршену процјену
грађевинског земљишта пада на терет Буџета општине
Дервента.
3. За провођење овог Закључка
задужује се
Одјељење за просторно уређење и Одјељење за финансије.
4. Даном доношења овог Закључка ставља се ван
снаге Закључак број: 02-40-626/19 од 10.10.2019. године.
5. Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Продаја
грађевинског земљишта путем јавне
лицитације ради изградње трајних грађевина,
односно
продаја грађевинског земљишта путем непосредне погодбе,
а у складу са одредбом члана Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15) врши се након утврђивања
цијене
грађевинског земљишта, што утврђује Комисија за
утврђивање
почетне
продајне
цијене
грађевинског
земљишта, а коју је именовао Начелник општине Дервента,
рјешењем број: 02-111-19/19 од 24.05.2019. године.
Исплата накнада за рад чланова
Комисије
за
утврђивање
почетне
продајне
цијене
грађевинског
земљишта, обрачунаваће се и исплаћиваће само за чланa
комисије који ниje запослен у општинској управи (вањске
сараднике), у бруто износу од 1 % од утврђене тржишне
вриједности за једну процјену, минимално 350,00 КМ у брути
износу за једну процјену, а максимално 3.000,00 КМ у брути
износу за једну процјену.Чланови комисије који су запослени
у Општинској управи неће примати накнаду за свој рад.
За реализацију овог закључка задужију се Одјељење
за просторно уређење и Одјељење за финансије.
Број: 02-420-3/20
4. фебруара 2020. године
Дервента

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

А

К

Љ

У

Ч

А

К

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ
УСТАНОВИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА“
ДЕРВЕНТА
1.Даје се сагласност на Правилник о измјени
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној установи „Центар за социјални рад
Дервента“ Дервента , број 01-120-210/20 од 10.02.2020.
године.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Начелник општине Дервента запримио је акт директора
Јавне
установе „Центар за социјални рад Дервента“
Дервента број 01-120-210/20 од 10.02.2020. године којим
тражи давање сагласности на Правилник о измјени
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној установи „Центар за социјални рад
Дервента“ Дервента. Одредбом члана
91. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број 37/12, 90/16 и 94/19) прописано је да су стручни радници
према овом закону лица која су стекла образовање првог
циклуса у трајњу од намање три а највише четири године и
вреднују се са намјање 180 , односно 240 ECTS бодова ,
односно да имају стручну спрему стечену према закону који
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регулише високо образовање одговорајућег смјера , а што је
и усклађено са важећим Правилником.
Међутим,
измјена Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Центар
за социјални рад Дервента“ Дервента,
односи
се на
препоруку интерног ревизора у погледу степена стручне
спреме за стручне раднике на радним мјестима у члану 12. у
табеларном прегледу а у тачкама 2.4.5.6. и 9. на начин да се
брише 180 бодова, односно да се у погледу услова степена
стручне спреме систематизује само 240 ECTS бодова.
Имајући у виду да Начелник општине у име оснивача
даје сагласност на статуте и друге опште акте јавних
установа чији је оснивач општина, то је у складу са чланом
59. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи, чланом
19. став 3. Закона о систему јавних служби и чланом 68. став
1. тачка 12. Статута општине Дервента , одлучено је као у
диспозитиву овог закључка.
Број: 02-013-1/20
12. фебруара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Начелник општине Дервента , на основу члана 59,
став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19 ) члана 19.
Закона о систему јавних служби ( „Службени гласник
Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 68.
став 1. тачка 12. Статута општине Дервента ( „Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17 ) доноси
З А К Љ У Ч А К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ЦЈЕНОВНИКА УСЛУГА БОРАВКА У ЈПУ „ТРОЛ“ ДЕРВЕНТА
1.Даје се сагласност на Одлуку о доношењу
Цјеновника услуга боравка у Јавној предшколској установи
„Трол“ Дервента , број 009-1/20 од 20.01.2020. . године.
2.Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи
Закључак о давању сагласности на Одлуку о доношењу
цјеновника услуга боравка у ЈПУ „Трол“ Дервента , број 02023-5/19 од 10. jула 2019. године.
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Директор ЈПУ „Трол“ Дервента упутила је захтјев
Начелнику општине Дервента за давање сагласности на
Одлуку о доношењу Цјеновника услуга боравка у ЈПУ „Трол“
Дервента коју је Управни одбор ЈПУ „Трол“ Дервента донио
на сједници одржаној 20.01.2020. године. У односу на ранији
цјеновник , предложена је измјена цијене за боравак
категоризованог дјетета у установи, као и нова смањења
цијена за боравак категоризоване дјеце .
Чланом 80. тачка 1. Закона о предшколском
васпитању и образовању ( „Службени гласник Републике
Српске“, број 79/15) прописано да Управни одбор доноси
статут и друге опште акте , уз сагласност оснивача.
Имајући у виду да је чланом 59 став 1 тачка 12.
Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19 ), чланом 19 Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 68. став 1. тачка
12. Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17 ) прописано да Начелник општине у име
оснивача даје сагласност на статуте и друга општа акта
јавних установа чији је оснивач општина одлучено је као у
диспозитиву овог закључка .
Број : 02- 420-8 /20
13. фебруара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 2

02.03.2020.

СAДРЖAJ
СКУПШTИНA OПШTИНE
30 План коришћења средстава за техничко опремање,
изградњу објеката и чување ватрогасне опреме којe
користи Територијална ватрогасна јединица општине
Дервента у току 2020. године .................................................... 1
31 Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени
m2 корисне површине стамбеног и пословног
простора на подручју општине Дервента у 2019.
години ......................................................................................... 2
32 Одлука о усвајању Локалног акционог плана за
превенцију и сузбијање насиља у породици за 2020.
годину на подручју општине Дервента ..................................... 2
33 Одлука о продаји неизграђеног градског
грађевинског земљишта у у својини општине
Дервента, у обухвату РП „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР
ЗАПАД-БЛОК
ЗАПАД“
путем
усменог
јавног
надметања (лицитације) ............................................................ 7
34 Одлука о продаји непокретности у својини општине
Дервента уписаних у КО Дервента 1 путем усменог
јавног надметања (лицитације) ................................................. 8
35 Одлука о продаји непокретности у својини општине
Дервента уписаних у КО Осиња путем усменог јавног
надметања (лицитације) ............................................................ 8

50 Закључак о усвајању Информације о упису ученика
и стручној заступљености наставног кадра у школској
2019/2020. години у Јавној установи Основна школа
„Тодор Докић“ Календеровци, Дервента ................................ 14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
51 Одлука o финансирању политичких странака из
буџета општине Дервента за 2020. годину ............................. 14
52 Рјешење о именовању првостепене стручне
Комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју ........................................... 15
53 Рјешење о именовању првостепене стручне
Комисије за утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и
утврђивање функционалног стања корисника ....................... 16
54 Рјешење о измјени Рјешења о именовању
Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Дервента .................................................................................. 17
55 Рјешење о именовању Комисије за утврђивање
површине пословног простора правних лица који се
користи за љетну башту, као и рекламних паноареклама на подручју општине Дервента ................................ 17

36 Одлука о куповини градског грађевинског
земљишта у посједу ГАВРАН (Мијат) МАРИЈЕ ........................ 9

56 Рјешење о именовању Комисије за спровођење
поступка за попуњавање упражњених радних мјеста у
статусу службеника у Општинској управи Дервента .............. 18

37 Одлука о замјени некретнина између општине
Дервента и Бећаревић (НИНКО) Ристе .................................... 9

57 Рјешење о именовању Комисије за уређивање и
одржавање зелених површина ............................................... 18

38 Одлука о утврђивању тржишне вриједности за
градско грађевинско земљиште додијељено према
Рјешењу о додјели на коришћење грађевинског
земљишта без накнаде број: 02-475-35/161 од
21.04.2000. године СУКАРА (Младенка) МИЛАНУ из
Дервенте .................................................................................. 10

58 Закључак о исплати накнаде за рад члана Комисије
за утврђивање почетне продајне цијене грађевинског
земљишта ................................................................................ 18

39 Одлука о изградњи вишенамјенског објектана к.ч.
број 2036/2 КО Доња Лупљаница ............................................ 10
40 Одлука о расписивању и одржавању избора за
чланове савјета Mјесне заједнице Бијело Брдо ..................... 10
41 Рјешење о разрјешењу
дужности
вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Дервента ........................................... 11
42 Рјешење о именовању једног члана Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља
Дервента .................................................................................. 12
43 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одбора за
жалбе општине Дервента за 2019. годину .............................. 13
44 Закључак о усвајању Информације о раду
Правобранилаштва
Републике
Српске-Сједиште
замјеника Добој за период 01.01.2019. до 31.12.2019.
године- Општина Дервента ..................................................... 13
45 Закључак о усвајању Информације о стању јавног
реда и мира, безбједности грађана и имовине и
области безбједности саобраћаја на подручју општине
Дервента за период јануар-децембар 2019. године ............. 13
46 Закључак о усвајању Информације о стању у
области снабдијевања електричном енергијом ..................... 13
47 Закључак о усвајању Информације о упису ученика
и стручној заступљености наставног кадра у школској
2019/2020. години у Јавној установи Основна школа
„Никола Тесла“ Дервента ........................................................ 13
48 Закључак
о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног кадра у
школској 2019/2020. години у Јавној установи Основна
школа „19. април“ Дервента .................................................... 14
49 Закључак о усвајању Информације о упису ученика
и стручној заступљености наставног кадра у школској
2019/2020. години у Јавној установи Основна школа
„Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента .................................. 14

59 Закључак о давању сагласности на Правилник о
измјени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Јавној установи
Центар за социјални рад Дервента“ Дервента....................... 19
60 Закључак о давању сагласности на Одлуку о
доношењу Цјеновника услуга боравка у ЈПУ „Трол“
Дервента .................................................................................. 19

