ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА“
У 2020. ГОДИНИ
Рег. бр.

Бр./стр.

Рег. бр.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМИ
Програм додјеле субвенција пословним
субјектима за ублажавање економских
посљедица насталих усљед болести COVID19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у
општини Дервента
88 Програм санације и одржавања локалних и
некатегорисаних путева и улица на подручју
општине Дервента у 2020. години
126 Програм уређења градског грађевинског
земљишта у 2020. години
175 Програм коришћења посебних водних
накнада за 2020. годину
176 Програм о измјенама и допуни Програма
додјеле субвенција пословним субјектима за
ублажавање економских посљедица
насталих усљед болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2 у општини Дервента

3

87

4
7/1
31
7/5
9/1
32
10/1

33
10/2

ПЛАНОВИ
34
План коришћења средстава за техничко
опремање, изградњу објеката и чување
ватрогасне опреме које користи
Територијална ватрогасна јединица општине
Дервента у току 2020. године
89 План капиталних улагања општине Дервента
за 2020. годину
90 План коришћења средстава за подстицање
развоја пољопривреде и села на подручју
општине Дервента за 2020. годину
177 Годишњи план утрошка намјенских
средстава од накнаде по основу продаје
шумских дрвних сортимената у 2020. години
30

35
2/1
7/11
36
14/7
37
10/2
38

ОДЛУКЕ
1
2

Одлука о преносу права власништва
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО

1/1

Бр./стр.

Дервентски Луг путем лицитације Голуб
(Момчило) Слободану
Одлука о поништењу Јавног конкурса за
избор и именовање три члана Управног
одбора Јавне установе Геронтолошки
центар Дервента
Одлука о расписивању поновног Јавног
конкурса за избор и именовање три члана
Управног одбора Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента
Одлука о просјечној коначној грађевинској
цијени m2 корисне површине стамбеног и
пословног простора на подручју општине
Дервента у 2019. години
Одлука о усвајању Локалног акционог плана
за превенцију и сузбијање насиља у
породици за 2020. годину на подручју
општине Дервента
Одлука о продаји неизграђеног градског
грађевинског земљишта у својини општине
Дервента, у обухвату РП „ЦЕНТАР ИСТОКЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“ путем
усменог јавног надметања (лицитације)
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Дервента
1 путем усменог јавног надметања
(лицитације)
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Осиња
путем усменог јавног надметања
(лицитације)
Одлука о куповини градског грађевинског
земљишта у посједу ГАВРАН (Мијат)
МАРИЈЕ
Одлука о замјени некретнина између
општине Дервента и Бећаревић (НИНКО)
Ристе
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
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39
40

91
92

93

94

95

96

97

98

127
128

129

130

131

132

Одлука о изградњи вишенамјенског објекта
на к.ч. број 2036/2 КО Доња Лупљаница
Одлука о расписивању и одржавању избора
за чланове савјета Mјесне заједнице Бијело
Брдо
Одлука о ослобађању плаћања закупнине у
општини Дервента
Одлука о изради измјене дијела
Регулационог плана „Комунално-сервисни
центар“
Одлука o прoдajи неизграђеног градског
грађевинског земљишта у својини општине
Дервента у обухвату РП „ИНДУСTРИJСКA
ЗOНA“ путем усменог jaвнoг нaдмeтaњa
(лицитaциje)
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског
земљишта у својини општине Дервента, а
ради обликовања - комплетирања
грађевинске честице привредном друштву
„МБ МОТОРС“ д.о.о. из Дервенте
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског
земљишта у својини општине Дервента, а
ради обликовања - комплетирања
грађевинске честице ЂАЛИЋ (Недељко)
НОВИ из Велике Сочанице
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског
земљишта у својини општине Дервента, а
ради обликовања - комплетирања
грађевинске честице НОВИЋ (Мирко)
МОМЧИЛУ из Дервенте
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског
земљишта у својини општине Дервента, а
ради обликовања - комплетирања
грађевинске честице Миоданић (Душан)
Слободанки, Миоданић (Рајко) Дражену и
Миоданић (Рајко) Недељку из Дервенте
Одлука о прихватању понуђеног земљишта
као поклона, без накнаде, од ранијег
посједника АСЕНТИЋ (Раде) ГАВРЕ
Одлука о коришћењу и наплати паркирања
моторних возила на подручју града
Одлука о продаји неизграђеног градског
грађевинског земљишта у својини општине
Дервента у обухвату РП „РАМПА“ путем
усменог јавног надметања (лицитације)
Одлука о продаји неизграђеног градског
грађевинског земљишта у својини општине
Дервента у обухвату РП „КОМУНАЛНОСЕРВИСНИ ЦЕНТАР“ путем усменог јавног
надметања (лицитације)
Одлука о продаји неизграђеног градског
грађевинског земљишта у својини општине
Дервента у обухвату РП „ИНДУСТРИЈСКА
ЗОНА“ путем усменог јавног надметања
(лицитације)
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Модран
путем усменог јавног надметања
(лицитације)
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског
земљишта у својини општине Дервента, а
ради обликовања - комплетирања
грађевинске честице, привредном друштву
„ELEKTRON GROUP“ д.о.о. Дервента

Бр./стр.
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Бр./стр.

133 Одлука о продаји непосредном погодбом
градског грађевинског земљишта у својини
општине Дервента, а ради обликовања комплетирања грађевинске честице,
привредном друштву „FRUCTA-TRADE“
д.о.о. Дервента
134 Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради
обликовања - комплетирања грађевинске
честице, ВРАЧЕВИЋ (Константин) ДЕЈАНУ
из Дервенте
135 Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског
земљишта у својини општине Дервента, а
ради обликовања - комплетирања
грађевинске честице, КУЗМАНОВИЋ
(Обрад) РАДОВАНУ из Дервенте
136 Одлука о прихватању понуђеног земљишта
као поклона, без накнаде, од ранијих
посједника ГЛИШИЋ (Алекса) СЛОБОДАНА
и ГЛИШИЋ (Мирко) НОВАКА
137 Одлука о издавању у закуп пословног
простора путем јавног оглашавања
138 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
продаји непосредном погодбом неизграђеног
градског грађевинског земљишта у својини
општине Дервента, а ради обликовањакомплетирања грађевинске честице
ЛАТИНОВИЋ (Мирка) МИРЈАНИ из
Дервенте
139 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
продаји непосредном погодбом неизграђеног
градског грађевинског земљишта у својини
општине Дервента, а ради обликовањакомплетирања грађевинске честице Ђукић
(Станка) Душку из Дервенте
178 Одлука о доношењу измјене дијела
Регулационог плана „ГРАД“
179 Одлука о измјенама и допуни Одлуке о
ослобађању плаћања закупнине у општини
Дервента
180 Одлука о додјељивању Великогоспојинске
повеље са златним грбом Општине у 2020.
години привредном друштву „МЕТАЛАЦ
МБМ“ д.о.о. Дервента
181 Одлука о додјељивању Захвалнице општине
Дервента у 2020. години Савку Пећићу-Песи
из Дервенте
182 Одлука о додјељивању Захвалнице општине
Дервента у 2020. години Славојки Миоданић
из Дервенте
183 Одлука о измјени Одлуке о комуналним
таксама
184 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Дервента
1 путем лицитације НЕДИНИЋ (Југослав)
НИКОЛИ
185 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Осиња
путем лицитације ЂОКИЋ (Миладин)
СЛАВИШИ
186 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента у обухвату РП „РАМПА“
путем прве лицитације ДУБАЈИЋ (Драган)
НЕНАДУ из Дервенте
187 Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Модран
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188

189

190

191

192

193

194

195

196

217
218
219
220

221

222

Бр./стр.

путем прве лицитације Фрањевачком
самостану Св. Марка Еванђелиста Плехан
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента (к.ч. број: 115/55 и 115/82)
у обухвату РП „КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ
ЦЕНТАР“ путем прве лицитације Добрић
(Петар) Далибору из Дервенте
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента (к.ч. број: 115/56 и 115/81)
у обухвату РП „КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ
ЦЕНТАР“ путем прве лицитације Добрић
(Петар) Далибору из Дервенте
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента у обухвату РП
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ путем прве
лицитације привредном друштву „TEHPRO
CNC“ д.о.о. Церани
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента у обухвату РП
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ путем прве
лицитације привредном друштву „FRUCTATRADE“ д.о.о. Дервента
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског
земљишта у сусвојини општине Дервента, а
ради обликовања - комплетирања
грађевинске честице СТОЈЧИЋ (Душан)
СЛАВОЉУБУ из Дервенте
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског
земљиштa у својини општине Дервента, а
ради обликовања - комплетирања
грађевинске честице КЕСЕР (Драгољуб)
КРИСТИНИ из Дервенте
Одлука о утврђивању тржишне вриједности
за градско грађевинско земљиште
додијељено према Рјешењу о додјели на
коришћење градског грађевинског земљишта
без накнаде број: 02-475-95 од 17. 4. 2003.
године ТЕШИЋ (Раде) ПРЕДРАГ из Зенице
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
утврђивању тржишне вриједности за градско
грађевинско земљиште додијељено према
Рјешењу о додјели на коришћење градског
грађевиснког земљишта без накнаде број:
02-475-35/35 од 17.04.2003. године
Трифковић (Драго) Богољубу из Завидовића
Одлука о прихватању понуђеног земљишта
као поклона, без накнаде од ранијег
посједника ПЕТКОВИЋ (Лазар) МИЛАНА
Одлука о расподјели утврђеног суфицита и
неутрошених намјенских средстава
Одлука о преносу овлашћења за вршење
послова управљања јавним паркиралиштима
Одлука о допуни Одлуке о одређивању
имена улица у граду Дервента
Одлука о исправци грешке у Одлуци о
продаји непокретности у својини општине
Дервента уписаних у КО Модран путем прве
лицитације Фрањевачком самостану Св.
Марка Еванђелиста Плехан, број: 01-022186/20 од 14. августа 2020. године
Одлука о продаји непокретности у својини
општине Дервента уписаних у КО Дервента
2, у обухвату РП „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“
путем усменог јавног надметања
(лицитације)
Oдлука o прoдajи нeпoсрeднoм пoгoдбoм
нeизгрaђeнoг грaдскoг грaђeвинскoг
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зeмљиштa у свojини oпштинe Дeрвeнтa, a
рaди oбликoвaњa - кoмплeтирaњa
грaђeвинскe чeстицe приврeднoм друштву
„ДРВOПРEРAДA ЂУРИЋ“ д.o.o. Дeрвeнтa
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског
земљишта у својини општине Дервента, а
ради обликовања - комплетирања
грађевинске честице ГОЈИЋ (Новак)
ЗАГОРКИ из Дервенте
Одлука о продаји непосредном погодбом
неизграђеног грађевинског земљишта у
својини општине Дервента, а ради
обликовања - комплетирања грађевинске
честице МИЋИЋ (Марко) ИВАНКИ из
Дервенте и МИЋИЋ (Петко) ЧЕДИ из Осиње
Одлука о прихватању понуђеног земљишта
као поклона, без накнаде, од ранијег
посједника РАДАНОВИЋ (Радован) ЖЕЉКА
Одлука о прихватању понуђеног земљишта
као поклона, без накнаде, од ранијих
посједника БОЖИЋ (Илија) ГОРАНА,
БОЖИЋ (Илија) РАДЕТА, КАТАНИЋ
(Бранко) МИЛОРАДА, КАТАНИЋ (Бранко)
ПЛАМЕНКА И ЛАЗАРЕВИЋ (Жељко)
ДРАГАНА
Одлука о прихватању понуђеног земљишта
као поклона, без накнаде, од ранијих
посједника ГОЈКОВИЋ (Стјепан) МОМИРА,
ЈЕВИЋ (Миле) МАРИЈАНЕ, МИШУРИЋ
(Жарко) ДУШКА, ПИЈЕТЛОВИЋ (Перо)
БОГДАНА, ВУКИЧЕВИЋ (Жарко) НАДЕ и
ВУКИЧЕВИЋ (Слободан) ДРАГАНА
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање једног члана Управног
одбора Јавне установе „Центар за социјални
рад Дервента“ Дервента
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11/5

11/6

11/6

11/6

11/7

ЗАКЉУЧЦИ
10/9
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12

10/9
13
10/9
11/1

14

11/2
15
11/2

16

11/4
17

11/4

18

Закључак о давању сагласности на Програм
рада и Финансијски план Јавне установе
Дом здравља Дервента за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм
рада и Финансијски план Јавне установе
„Центар за социјални рад Дервента“,
Дервента за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм
рада и Финансијски план Јавне установе
Народна библиотека „Бранко Радичевић“
Дервента за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм
рада и Финансијски план Јавне установе
„Спортски центар“ Дервента за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм
рада и Финансијски план Јавне установе
„Центар за културу“ Дервента за 2020.
годину
Закључак о давању сагласности на Програм
рада и Финансијски план Јавне установе
„Туристичка организација општине
Дервента“, Дервента за 2020. годину
Закључак о давању сагласности на Програм
рада и Финансијски план Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента за 2020.
годину
Закључак о давању сагласности на
Финансијски план Јавне предшколске
установе „Трол“ Дервента за 2020. годину
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1/6

1/7

1/7

1/7
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Регистар за 2020.
Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Бр./стр.

Закључак о усвајању Извјештаја о
реализацији расподјеле новчаних подстицаја
за развој пољопривреде и села на подручју
општине Дервента у 2019. години
20 Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за
избор о спроведеном поступку по Поновном
Јавном конкурсу са приједлогом за
именовање директора Јавне установе
„Центар за социјални рад Дервента“,
Дервента
21 Закључак о усвајању Информације о стању
насиља у породици на подручју општине
Дервента са аспекта појаве и са аспекта
одговора на насиље од стране субјеката
заштите у општини Дервента са приједлогом
мјера за спречавање и сузбијање насиља у
породици
43 Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Одбора за жалбе општине Дервента за 2019.
годину
44 Закључак о усвајању Информације о раду
Правобранилаштва Републике СрпскеСједиште замјеника Добој за период
01.01.2019. до 31.12.2019. године- Општина
Дервента
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
46 Закључак о усвајању Информације о стању у
области снабдијевања електричном
енергијом
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
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
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
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
87 Закључак о усвајању Програма додјеле
субвенција пословним субјектима за
ублажавање економских посљедица
насталих усљед болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2 у општини
Дервента
99 Закључак о регулисању рада Прве ванредне
сједнице Скупштине општине
100 Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01. 31.12. 2019. године
140 Закључак о усвајању Годишњег извјештаја o
пословању и годишњег обрачуна Јавне
здравствене установе Дом здравља
Дервента за период од 01.01. до 31.12. 2019.
године
19
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2/14

2/14

7/1
7/21

7/22

9/11

Рег. бр.

4
Бр./стр.

141 Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне
предшколске установе „Трол“ Дервента за
период од 01.01. до 31.12. 2019. године
142 Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне
установе „Центар за социјални рад
Дервента“ Дервента за период од 01.01. до
31.12. 2019. године
143 Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне
установе Народна библиотека „Бранко
Радичевић“ Дервента за период од 01.01. до
31.12. 2019. године
144 Закључак о усвајању Годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачуна Јавне
установе „Спортски центар“ Дервента за
период од 01.01. до 31.12. 2019. године
145 Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне
установе „Центар за културу“ Дервента за
период од 01.01. до 31.12. 2019. године
146 Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне
установе „Туристичка организација општине
Дервента“ Дервента за период од 01.01. до
31.12. 2019. године
147 Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о
пословању и годишњег обрачуна Јавне
установе Геронтолошки центар Дервента за
период од 01.01. до 31.12.2019. године
148 Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног
кадра у школској 2019/2020. години у Јавној
установи Средњошколски центар „Михајло
Пупин“ Дервента, са освртом на План уписа
ученика у прве разреде средњих школа у
школској 2020/2021. години
149 Закључак о усвајању Информације о упису
ученика и стручној заступљености наставног
кадра у школској 2019/2020. години у Јавној
установи Стручна и техничка школа
Дервента, са освртом на План уписа ученика
у прве разреде средњих школа у школској
2020/2021. години
150 Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Скупштине општине Дервента у 2019. години
151 Закључак о усвајању Извјештаја о раду
сталних радних тијела Скупштине општине
Дервента за 2019. годину
152 Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01. –
31.03. 2020. године
153 Закључак о усвајању Извјештаја о
реализацији Програма санације и
одржавања локалних путних праваца на
подручју општине Дервента у 2019. години
154 Закључак о усвајању Извјештаја о
намјенском утрошку средстава посебних
водних накнада у 2019. години
155 Закључак о усвајању Извјештаја о годишњем
утрошку намјенских средстава од накнаде по
основу продаје шумских дрвних сортимената
у 2019. години
156 Закључак о усвајању Информације о
предузетим мјерама Општинског штаба за
ванредне ситуације у циљу превенције
ширења вируса корона (COVID-19) на
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157

158

159

160

161

197

198

199

200

201

202

203

204

205

231
232

233

234

235

236

Бр./стр.

територији општине Дервента у периоду од
12.03. до 10.06. 2020. године
Закључак о усвајању Информације о
пословању привреде на подручју општине у
2019. години
Закључак о усвајњу Информације о
запошљавању на подручју општине, броју и
структури незапослених лица, као и
потребним кадровима за развој општине
Закључак о усвајању Информације о
остваривању права у складу са Законом о
правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске
Закључак о усвајању Информације о
стипендирању студената и ученика у
школској 2019/2020. години
Закључак о усвајању Информације о стању у
области културе на подручју општине и
мјере за превазилажење стања
Закључак о усвајању Информације о
превентивној здравственој заштити
становништва у 2019. години
Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Првостепене стручне комисије за процјену
потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју
Закључак о усвајању Анализе положаја
старих и изнемоглих лица-корисника права
новчане помоћи, улога органа старатељства,
приједлог мјера помоћи и заштите
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
Буџета општине Дервента за период 01.01. –
30.06. 2020. године
Закључак о усвајању Извјештаја о
реализацији Програма заједничке комуналне
потрошње у 2019. години
Закључак о усвајању Извјештаја о
реализацији Програма уређења градског
грађевинског земљишта у 2019. години
Закључак о усвајању Извјештаја о зимском
одржавању локалних путних праваца и
градских улица у периоду од 15.11. 2019. 15.03.2020. године
Закључак о усвајању Информације о раду
невладиних организација и удружења
грађана на подручју општине
Закључак о усвајању Информације о
условима и животу омладине на подручју
општине Дервента
Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈПУ
„Трол“ Дервента за радну 2019/2020. годину
Закључак о давању сагласности на Годишњи
Програм рада Јавне предшколске установе
„Трол“ Дервента за радну 2020/2021. годину
Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Дервента за период јануар-јуни
2020. године
Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне предшколске установе
„Трол“ Дервента за период јануар-јуни 2020.
године
Закључак о усвајању Информација о раду и
пословању Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента за
период јануар-јуни 2020. године
Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе Народна

Рег. бр.
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237
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библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента за
период јануар-јуни 2020. године
Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Спортски
центар“ Дервента за период јануар-јуни
2020. године
Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Центар за
културу“ Дервента за период јануар-јуни
2020. године
Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Туристичка
организација општине Дервента“ Дервента
за период јануар-јуни 2020. године
Закључак о усвајању Информације о раду и
пословању Јавне установе „Геронтолошки
центар“ Дервента за период јануар-јуни
2020. године
Закључак о усвајању Информације о раду и
стању основног образовања у Јавној
установи Основна школа „19. април“
Дервента у школској 2019/2020. години
Закључак о усвајању Информације о раду и
стању основног образовања у Јавној
установи Основна школа „Никола Тесла“
Дервента у школској 2019/2020. години
Закључак о усвајању Информација о раду и
стању основног образовања у Јавној
установи Основна школа „Ђорђо
Панзаловић“ Осиња, Дервента у школској
2019/2020. години
Закључак о усвајању Информације о раду и
стању основног образовања у Јавној
установи Основна школа „Тодор Докић“
Календеровци, Дервента у школској
2019/2020. години
Закључак о усвајању Информација о раду и
стању средњег образовања у Јавној
установи Средњошколски центар „Михајло
Пупин“ Дервента у школској 2019/2020
години
Закључак о усвајању Информација о раду и
стању средњег образовања у Јавној
установи „Стручна и техничка школа“
Дервента у школској 2019/2020. години
Закључак о прихватању Нацрта одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању
Буџета општине Дервента за 2020. годину –
Ребаланс
Закључак о прихватању Нацрта одлуке о
усвајању буџета општине Дервента за 2021.
годину
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РЈЕШЕЊА
11/8
5

11/9

6

7
11/9
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Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности
директора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента
Рјешење о именовању директора Јавне
установе Центар за социјални рад Дервента“
Дервента
Рјешење о разрјешењу дужности чланова
Управног одбора Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента
Рјешење о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента
Рјешење о разрјешењу дужности вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне
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10

41

42

162

163

164

165

166
167
168

229

230

установе „ Центар за социјални рад
Дервента“, Дервента
Рјешење о именовању једног члана
Управног одбора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“, Дервента
Рјешење о разрјешењу дужности вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља
Дервента
Рјешење о именовању једног члана
Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Дервента
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне установе
Геронтолошки центар Дервента
Рјешење о именовању три члана Управног
одбора Јавне установе Геронтолошки
центар Дервента
Рјешење о разрјешењу предсједника
Комисије за избор и именовање Скупштине
општине Дервента
Рјешење о избору предсједника Комисије за
избор и именовање Скупштине општине
Дервента
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за
спорт Скупштине општине Дервента
Рјешење о избору члана Савјета за спорт
Скупштине општине Дервента
Рјешење о именовању Савјета за израду
измјене дијела Регулационог плана
''КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР''
Рјешење о разрјешењу дужности члана
Управног одбора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента
Рјешење о именовању вршиоца дужности
члана Управног одбора Јавне установе
„Центар за социјални рад Дервента“,
Дервента

Бр./стр.

Рег. бр.
25

1/5
113
1/5

114
2/11

2/12

206
278

9/16

63

9/16

64
65

9/17
9/17

66

9/17
72
9/17
73
11/7
74
11/8

83

22

85

1/8

86

101
9/18

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЛАНОВИ
102

13/1

103

ПРАВИЛНИЦИ
104
23

24

Правилник о начину управљања и
одржавања стамбених јединица социјалног
становања
Правилник о начину и условима расподјеле
новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села на подручју општине
Дервента за 2020.годину
Правилник о измјенама и допуни
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске
управе Дервента
Правилник о јавним паркиралиштима
Правилник о измјени Правилника о јавним
паркиралиштима

1/12

8/1

8/7
10/35
13/6

НАРЕДБЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ У ФУНКЦИЈИ
СКУПШТИНЕ ЈП "ДЕРВЕНТСКИ ЛИСТ И
РАДИО ДЕРВЕНТА" Д.О.О. ДЕРВЕНТА

277 План активности у припреми спровођењу
мјера заштите и спасавања од сњежних
падавина и снијега за 2020 – 2023. годину

Бр./стр.

9/15

82

Одлука о доношењу Програма рада и
пословања Јавног предузећа „Дервентски
лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента за
период од 1. јануара до 31. децембра 2020.
године
169 Закључак о усвајању Извјештаја о раду и
пословању ЈП „Дервентски лист и Радио
Дервента“ д.о.о. Дервента од 1. јануара до
31. децембра 2019. године

6

Правилник о субвенционисању превоза
ученика средњих школа са подручја општине
Дервента
1/8
Правилник о поступку додјеле стамбених
јединица социјалног становања
1/9

Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
Наредба о регулисању рада у Јавним
установама на подручју општине Дервента
Наредба о спровођењу прољећне фазе
систематске дератизације на подручју
општине Дервента у 2020. години
Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
Наредба о стављању ван снаге Наредбе о
спровођењу прољећне фазе систематске
дератизације на подручју општине Дервента
у 2020. години
Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
Наредба о измјени и допуни Наредбе о
регулисању рада трговинских и других
објеката на територији Општине Дервента
Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
Наредба о измјени и допуни Наредбе о
регулисању рада трговинских и других
објеката на територији Општине Дервента
Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
Наредба о исправци Наредбе о регулисању
рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента
Наредба о одређивању предузећа, установа
и других организација који су дужни да раде
и у дане празника Републике Српске и
утврђивању дужине радног времена за
субјекте који могу да раде у дане
републичких празника
Наредба о спровођењу прољећне фазе
систематске дератизације на подручју
општине Дервента у 2020. години
Наредба о измјени Наредбе о регулисању
рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента
Наредба о одређивању предузећа, установа
и других организација који су дужни да раде
и у дане празника Републике Српске и
утврђивању дужине радног времена за
субјекте који могу да раде у дане
републичких празника

3/2
3/2

3/2

3/3

4/1

4/1

4/2

5/1

5/3

6/1

6/3

7/46

7/46

7/47

7/47

7
Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Бр./стр.

105 Наредба о измјени Наредбе о регулисању
рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента
106 Наредба о регулисању рада у Јавним
установама на подручју општине Дервента
107 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
108 Наредба о регулисању радног времена
здравствених установа – апотека на
територији Општине Дервента
109 Наредба о престанку обуставе јавног
превоза лица у друмском саобраћају на
територији Општине Дервента
110 Наредба о измјени Наредбе о регулисању
рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента
115 Наредба о регулисању радног времена
угоститељских објеката на територији
Општине Дервента
116 Наредба о престанку примјене Наредбе о
регулисању радног времена здравствених
установа – апотека на територији Општине
Дервента
117 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
118 Наредба о престанку примјене Наредбе о
престанку обуставе јавног превоза лица у
друмском саобраћају на територији Општине
Дервента број: 02-140-18/20 од 11. маја
2020. године
119 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
170 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
207 Наредба о измјени Наредбе о регулисању
рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента
208 Наредба о измјени Наредбе о регулисању
рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента
209 Наредба о измјенaма Наредбе о регулисању
рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента
210 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
211 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
249 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
250 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
251 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
252 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
264 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента

7/48
7/48

7/49

7/50

7/50

7/5

8/8

8/8

8/8

Рег. бр.

Регистар за 2020.
Бр./стр.

265 Наредба о измјени Наредбе о регулисању
рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента
266 Наредба о измјени Наредбе о регулисању
рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента
267 Наредба о одређивању радног времена на
дан празника Републике Српске Дан
успостављања Општег оквирног споразума
за мир у Босни и Херцеговини 21. новембра
268 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
279 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
280 Наредба о спровођењу јесенске фазе
систематске дератизације на подручју
општине Дервента у 2020. години
281 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента
282 Наредба о одређивању предузећа, установа
и других организација који су дужни да раде
и у дане празника Републике Српске и
утврђивању дужине радног времена за
субјекте који могу да раде у дане
републичких празника

12/2

12/3

12/3

12/3

12/7

12/8

13/8

13/10

ОДЛУКЕ
8/9

26
51

8/9
61
9/18
62
81
10/37
253
10/38

10/38
254
10/38
255
10/39
256
11/12

11/12
257
11/13

11/14
283
12/1

284

Одлука о висини мјесечног износа
стипендија
Одлука o финансирању политичких странака
из буџета општине Дервента за 2020. годину
Одлука о давању у закуп градског
грађевинског земљишта непосредном
погодбом закупцу Стојановић Предрагу
Одлука о прихватању пописа за 2019. годину
Одлука о одређивању благајничког
максимума
Одлука о додјели субвенција за износ
комуналне таксе за истицање пословног
имена пословним субјектима за ублажавање
економских посљедица насталих усљед
болести COVID-19 изазване вирусом SARSCoV-2 у општини Дервента за период 15.03.31.05.2020. године
Одлука о утврђивању Нацрта Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању
буџета општине Дервента за 2020. годину
Одлука о утврђивању Нацрта буџета
општине Дервента за 2021. годину
Одлука о додјели субвенција за износ
комуналне таксе за истицање пословног
имена пословним субјектима за ублажавање
економских посљедица насталих усљед
болести COVID-19 изазване вирусом SARSCoV-2 у општини Дервента за период 15.03.31.05.2020. године
Одлука о начину расподјеле средстава за
покриће дијела трошкова изборне кампање
политичким странкама којима су потврђене
изборне листе за локалне изборе 2020.
године
Одлука о утврђивању Приједлога Буџета
општине Дервента за 2021. годину
Одлука о утврђивању Приједлога Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о усвајању

1/15
2/14

3/1
3/1
5/1

11/15

11/21
11/21

11/22

11/24
13/10

Регистар за 2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Рег. бр.

Бр./стр.

буџета општине Дервента за 2020. годину Ребаланс
285 Одлука о одобравању Oквирног стратешког
плана за активности интерне ревизије за
период 2021-2023 године
286 Одлука о одобравању Плана рада интерне
ревизије за 2021. годину

Рег. бр.

13/10
216
13/11
13/11

258

1/15

259

2/15

260

РЈЕШЕЊА
27

52

53

54

55

56

57
75

120
121

122

123

172

173
212

213

214

215

Рјешење о именовању Комисије за
утврђивање приједлога стипендирања
редовних студената и ученика у 2020. години
Рјешење о именовању првостепене стручне
Комисије за процјену потреба и усмјеравање
дјеце и омладине са сметњама у развоју
Рјешење о именовању првостепене стручне
Комисије за утврђивање способности лица у
поступку остваривања права из социјалне
заштите и утврђивање функционалног стања
корисника
Рјешење о измјени Рјешења о именовању
Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Дервента
Рјешење 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
Рјешење о именовању Комисије за
спровођење поступка за попуњавање
упражњених радних мјеста у статусу
службеника у Општинској управи Дервента
Рјешење о именовању Комисије за
уређивање и одржавање зелених површина
Рјешење о допуни Рјешења о именовању
Општинског Штаба за ванредне ситуације
општине Дервента
Рјешење о именовању надзорног органа
Рјешење о формирању Комисије за
утврђивање тржишне вриједности
грађевинског земљишта
Рјешење о именовању Комисије за
одређивање норматива потрошње погонског
горива за службена возила Општине
Дервента
Рјешење о именовању Комисије за
одређивање норматива потрошње погонског
горива за службена возила општине
Дервента – Територијална ватрогасна
јединица Дервента
Рјешење о формирању Групе за
координацију и сарадњу установа, органа и
организација које пружају заштиту, помоћ и
подршку жртвама насиља у породици
Рјешење о именовању Комисије
Рјешење о именовању Комисије за
спровођење поступка за попуну упражњеног
радног мјеста у статусу службеника у
Општинској управи Дервента
Рјешење о именовању Комисије за избор
корисника бањско – климатске
рехабилитације
Рјешење о формирању Комисије за
спровођење поступка Јавне лицитације за
издавање у закуп пословног простора путем
јавног оглашавања
Рјешење o формирању Комисије за
расподјелу новчаних подстицаја за развој

269

2/16

270

2/17

271

2/17
272
273
2/18
274
2/18
287
4/3
8/10
28

58
8/11
59

8/11
60

67

68
10/40
69
10/40
70
10/41

Бр./стр.
пољопривреде и села на подручју општине
Дервента за 2020.годину
Рјешење о именовању Комисије за
спровођење поступка за попуну упражњеног
радног мјеста у статусу намјештеника у
Општинској управи Дервента
Рјешење о именовању администратора базе
регистра подстицаја који се додјељују
привреди у општини Дервента у Регистар
подстицаја у Републици Српској и
овлаштење за унос података у Регистар
подстицаја
Рјешење о именовању Радне групе за
израду Локалног гендер акционог плана за
равноправност полова Општине Дервента
Рјешење о именовању комисије за
утврђивање Приједлога назива улице
Рјешење о именовању Радне групе за
израду Стратегије развоја социјалног
становања општине Дервента
Рјешење о именовању Комисије за попис
сталних материјалних средстава - покретне
имовине(намјештаја, опреме и остало)
Рјешење о именовању Комисије за попис
сталних материјалних средстава непокретне имовине (грађевински објекти,
земљиште, путеви, улице, тротоари, јавна
расвјета, споменици, мостови, тргови и
остало)
Рјешење о именовању Централне пописне
комисије
Рјешење о именовању Комисије за попис
благајне и жиро-рачуна
Рјешење о именовању Комисије за попис
обавеза и потраживања
Рјешење о именовању Локалног тима за
реадмисију на подручју општине Дервента

10/41

10/41

11/26

11/27
11/27

12/4

12/5

12/5
12/5
12/6
12/6
13/11

ЗАКЉУЧЦИ

8/10

9/19
9/19

8

71

Закључак о расподјели средстава гранта за
организације и удружења у области борачкоинвалидске заштите општине Дервента за
2020. годину
Закључак о исплати накнаде за рад члана
Комисије за утврђивање почетне продајне
цијене грађевинског земљишта
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
Закључак о давању сагласности на Одлуку о
доношењу Цјеновника услуга боравка у ЈПУ
„Трол“ Дервента
Закључак о одобравању средстава за
финансирање ЈП „Дервентски лист и Радио
Дервента“ доо из Дервента
Закључак о одобравању средстава за
финансирање ЈУ „Геронтолошки центар“ из
Дервенте
Закључак о одобравању средстава за
финансирање Удружења грађана-НВО
организације
Закључак о одобравању средстава за
финансирање спортских удружења-клубова
Закључак о одобравању средстава за
финансирање спортских удружења-клубова
за тренинге током 2020. године

1/6

2/18

2/19

2/19

3/4

3/4

3/4
3/5

3/6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

9
Рег. бр.
76

77

124

171

275

288

289

Бр./стр.

Закључак о поништавању Огласа о продаји
непокретности у својини општине Дервента у
обухвату РП „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР
ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“ усменим јавним
надметањем-лицитацијом
Закључак о поништавању Огласа о продаји
непокретности у својини општине Дервента
уписаних у КО Дервента 1 и КО Осиња
усменим јавним надметањем-лицитацијом
Закључак о давању сагласности на Статут
Јавне установе Геронтолошки центар
Дервента
Закључак о одобравању формирања
васпитних група са повећаним бројем дјеце
до 20% ЈПУ „Трол“
Закључак о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Јавној
установи Центар за социјални рад Дервента“
Дервента
Закључак о давању сагласности за
коришћење колективног годишњег одмора у
ЈПУ „ТРОЛ“ Дервента
Закључак о давању сагласности на
Правилник о измјени правилника о реду и
раду на гробљу

4/3

4/3

8/11

9/19

12/6

13/11

13/12

ЛИСТА
29

Листа категорија документарне грађе са
роковима чувања

1/17

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ И СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ДЕРВЕНТА
78

Колективни уговор о измјенама и допуни
Колективног уговора за запослене у
општинској управи Дервента

4/4

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВE

Регистар за 2020.

Рег. бр.

Бр./стр.

299 Оглас о промјени лица овлаштеног за
заступање Заједнице за управљање
зградом, Улица 1. маја, број 114
300 Оглас о промјени лица овлаштеног за
заступање Заједнице за управљање
зградом, Улица Његошева С – 60, улаз 54
301 Оглас о промјени лица овлаштеног за
заступање Заједнице за управљање
зградом, Улица српске војске СП 106, улаз Д

13/13

13/13

13/14

ОДЈЕЉЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
261 Рјешење о признавању права на
остваривање трошкова сервисних услуга,
односно, права на накнаду за трошкове
превоза
262 Рјешење о признавању права на
остваривање трошкова сервисних услуга,
односно, права на накнаду за трошкове
превоза

11/27

11/28

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
111 Одлука о престанку мандата члана, уједно и
предсједника Савјета Мјесне заједнице
Дријен
112 Одлука о престанку мандата члана Савјета
Мјесне заједнице Дријен
263 Одлука о престанку мандата члана, уједно и
предсједника Савјета Мјесне заједнице
Осиња
79 Закључак о организацији рада Општинске
изборне комисије Дервента у новонасталој
ситуацији појаве епидемије заразне болести
проузроковане корона вирусом (COVID-19)
80 Зaкључак о одгађању избора за чланове
Савјета Мјесне заједнице Бијело Брдо
125 Закључак о стављању ван снаге Закључка о
организацији рада Општинске изборне
комисије Дервента

7/51
7/51

11/28

4/4
4/5

8/12

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
84

290
291
292
293
294
295
296

297

298

Оглас о оснивању заједница етажних
власника Дервента, Улица Светог Саве
број 8
Оглас о оснивању заједнице етажних
власника, Трг ослобођења, број 21, улаз В
Оглас о оснивању заједнице етажних
власника, Улица краља Петра I, број 35
Оглас о оснивању заједнице етажних
власника, Улица хајдук Вељка, број 18
Оглас о оснивању заједнице етажних
власника, Улица Његошева, број 62, улаз Б
Оглас о оснивању заједнице етажних
власника, Трг православља, број 24 Б
Оглас о оснивању заједнице етажних
власника, Улица Светог Саве, број 6
Оглас о промјени лица овлаштеног за
заступање Заједнице за управљање
зградом, Улица Дервентских ослободилаца
СП – 45, улази 1 и 2
Оглас о промјени лица овлаштеног за
заступање Заједнице за управљање
зградом, Улица Његошева С – 60, улаз 56
Оглас о промјени лица овлаштеног за
заступање Заједнице за управљање
зградом, Улица хајдук Вељка СП – 32, улаз 1

5/3
13/12
13/12
13/12
13/12
13/13
13/13

13/13

13/13

13/13

174 Исправка Правилника о начину и условима
расподјеле новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села на подручју општине
Дервента у 2020. години
9/20
276 Исправка Одлуке о додјели субванције за
износ комуналне таксе за истицање
пословног имена пословним субјектима за
ублажавање економских посљедица
насталих усљед болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2 у општини Дервента за
период 15.03.-31.05.2020. године
12/6

