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На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/11 и 100/17) и члана 37. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“,
“, број:
број 7/17), Скупштина
општине Дервента на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018.
године, донијела је

ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
УВОД
Програм заједничке комуналне потрошње а, посебно
његова реализација, уз учешће грађана кроз културу живљења
чине слику града или боље речено огледало су његове
средине.
Програмом заједничке комуналне потрошње за 2018.
годину утврђује се обим и начин обављања дјелатности
заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних
објеката и уређаја, те потребна средства
редства за остваривање
циљева предвиђених програмом.
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
1. Чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и
рекреационих површина,
3. Одржавање јавних саобраћајних повр
површина у насељеним
мјестима,
4. Јавна расвјета у насељеним мјестима
мјестима,
5. Одвођење атмосферских падавина и других вода са
јавних површина,
6. Дјелатности зоохигијене.
СРЕДСТВА
ЗА
ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке
комуналне потрошње обезбјеђују се у буџету општине:
− комуналне накнаде,
− дијела накнада за коришћење добара од општег
интереса,
− дијела прихода од пореза на непокретности,
непокретности
− дијела накнаде за дате концесије.
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У
ГРАДУ

Жиро рачуни:
Нова банка а.д. Бања Лука
555-008-01252003-39
Сбербанк а.д. Бања Лука
567-570-82000001-86
Буџетска организација: 0027110

Чишћење јавних површина у граду обухвата извођење
слиједећих радова:
1.1. Чишћење улица, тротоара,
тротоара тргова и осталих јавних
површина од снијега и леда – зимска служба,
1.2. Чишћење улица, тротоара,
тротоара уличног појаса и других
јавних површина од отпадака, блата и наноса, кошење и одвоз
покошене траве са уличног појаса, уклањање угинулих
животиња са јавних површина,
1.3. Прање улица, тротоара,
тротоара тргова итд.
1.1. ЗИМСКА СЛУЖБА
1.1.1. Радови у оквиру зимске службе одвијају се у периоду
од 1. јануара до 15. марта и од 15. новембра до 31. децембра
2018. године, односно, у зависности од временских услова.
У оквиру зимске службе, ангажоваће се радна снага и
механизација, а обављаће се слиједећи радови: уклањање
снијега с коловоза градских улица, паркинга, тргова и
тротоара, посипање залеђеног коловоза мјешавином агрегата
са индустријском соли, према приоритетима улица који ће се
дефинисати уговором.
1.1.2. Чишћење снијега и леда с тротоара и тргова, као и
посипање залеђених тротоара и тргова и у улицама
дефинисаће се Уговором након
акон проведене процедуре јавних
набавки. Цијена се може формирати на бази 1 m1,1 m2,1 km,1
ЕФ/h очишћеног снијега са употребом абразивног материјала
мјешавине индустријске соли и дробљеног камена крупноће 2
до 4 mm за посипање залеђених површина.
Обавеза извођача радова зимске службе је да изврши
чишћење остатка абразивног материјала са улица, тротоара и
тргова након завршетка зимске службе.
службе
Цијена радова ће бити дефинисана у уговору након
спроведеног поступка јавних набавки.
набавки
1.2. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ПУТНОГ ПОЈАСА
ОД ОТПАДАКА, НАНОСА БЛАТА,
БЛАТА КОШЕЊЕ И ОДВОЗ
ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ СА ПУТНОГ ПОЈАСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Чишћење улица и тротоара од отпадака и наноса врши се
по правилу од 16.03.2018. до 15.11.2018.
15
године, односно и у
преостала 4 мјесеца који се третирају као период зимске
службе уколико су временски услови такви да нема потребе за
обављањем радова зимске службе.
службе
1.2.1. Чишћење ће се вршити на укупној површини према
динамици чишћења
појединих улица по одређеним приоритетима који су
табеларно приказани и то:
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- Трг око цркве, испред зграде локалне административне
управе и плато код „Централног споменика“ – свакодневно
чишћење,
− улице од 1 – 2 (у табели) чистиће се сваки дан,
− улице од 3 – 5 (у табели) чистиће се два пута седмично,
− улице од 6 – 17 (у табели) чистиће се један пута
седмично,
− улице од 18 – 27 (у табели) чистиће се по налогу
надлежног одјељења
− чишћење тротоара и паркинга у складу са динамиком
чишћења улице којој припадају и то 12 пута у току
године,
1.2.2. Прање асфалтних улица у граду ауто-цистерном,
вршиће се по потреби у периоду чишћења улица, кад то
одреди надлежно одјељење.
1.2.3. Ручно прикупљање комуналног отпада с уличног
појаса и улица које се чисте вршиће се према динамици
чишћења на утврђеној ефективној површини. Динамика
чишћења и прикупљања отпадака утврдиће се заједно са
извођачем. Обавеза извођача радова је и да по налогу
стручног лица Одјељења за стамбено–комуналне послове
изврши и цјелокупно чишћење отпадака са свих јавних
површина у граду и послије елементарних непогода.
1.2.4. Кошење, крчење, прикупљање комуналног отпада и
одвоз покошене траве и шибља са уличног појаса улица и
других јавних зелених површина вршиће се како је приказано у
табели број 2, као и 10.000 м² интервентних зелених површина
које нису наведене, а за које се укаже потреба за
интервенцијом које својим изгледом чине ружну слику града
или су потенцијални извор заразе или угрожавају живот и
здравље људи.
2.
ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
У 2018. години планирано је одржавање, уређивање и
опремање јавних зелених површина у граду и то:
1. зелена површина преко пута Дома културе
360 m²
2. зелена површина код „ТАXI“ стајалишта
400 m²
3. зелена површина код бивше „ИНА“ бензиске
пумпе
1.500 m²
4. зелена површина у „Кинеској четврти“
12.140 m²
5. парк код храма Пресвете Богородице
2.500 m²
6. парк у улици Српске војске
8.400 m²
7. зелена површина преко пута хотела у ул.
Краља Петра
450 m²
8. зелене површине уз ријеку Укрину
61.000 m²
9. зелена површина у ул. Омладинска
17.000 m²
10. зелена површина код аутобуске станице
1.350 m²
11. путни појас у Индустријској зони
63.610 m²
12. локалитет вашаришта
29.715m²
13. зелена површина код старе и нове општине
1.800m²
14. појас уз насип
3.100m²
15. улични појасеви на подручју града
31.000m²
16. зелена површина између зграда СП-106 и
СП-50
1.850m²
17. кошење траве у Партизанском гробљу
5.417 m²
18. кружни токови – зелена површина
1.500 m²
19. површина на спомен комплексу Чардак
5.000 m²
20. зелена површина код Марксистичког центра
3.000 m²
21. зелена површина код „Нешковић пумпе“
1.300 m²
22. острво прије новог моста
3.200m²
23. острво после новог моста
2.400m²
24. појас насипа између новог и старог моста
2.500m²
25. зелена површина у ул. Хајдук Вељка и Вука
Караџића
2.100m²
26. зелена површина у ул. Патријарха Дожића
(код монтажних зграда)
1.800 m²
27. површине које ће се косити интервентно
10.000 m²
УКУПНО:
274.392 m²
Озелењавање паркова и других зелених површина у граду,
као и дрвореда новим садницама, вршиће се по посебном
Програму озелењавања урађеном у складу с програмом
одјељења надлежног за комуналне послове.
На зеленим површинама у току године изводиће се
слиједећи радови:

−
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кошење, крчење, прикупљање и одвоз покошене траве и
шибља на градску депонију (2, 3, 4 и 8 пута – кружни
токови)
− прикупљање и одвоз комуналног отпада,
− орезивање стабала дрвећа, орезивање украсног шибља,
ружа и зелене живе ограде (по потреби)
− окопавање, прихрана и заштита од штеточина стабала,
украсног шибља, ружа и цвијећа према указаној потреби
(обавезно све цвјетне леје 8 пута у сезони),
− сађење сезонског цвијећа на за то предвиђеним
површинама, као и други не предвиђени радови за које
ће се указати потреба за реализацију.
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина,
планира се обављање слиједећих радова:
3.1. Израда хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације у складу са пројектом Регулације саобраћаја на
подручју града.
3.2. Набавка и постављање саобраћајних знакова у граду
који недостају према изведеном стању регулације саобраћаја,
по врстама и према утврђеном приоритету, а на основу
праћења стања саобраћајне сигнализације у граду.
3.3.
Санација
"ударних
рупа"
на
асфалтним
саобраћајницама и тротоарима у граду гдје се укаже потреба.
Спецификација потребних радова ће се утврдити послије зиме
и лоших временских услова који су главни узрочници настанка
деформација на асфалтним површинама.
3.4. Стање макадамских улица у граду утврдиће се одмах
послије зимског периода, те по стварним потребама сачинити
и предузети одређене мјере санације истих, насипањем и
планирањем одговарајућим материјалима како би се исте
могле адекватно користити.
4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Код јавне расвјете планирано је одржавање и санација
јавне расвјете што подразумијева текуће одржавање расвјете
(замјена сијалица, осигурача, пригушница, каблова и осталог
потрошног материјала) и то на 3.153 расвјетних тијела
различите снаге и израде, као и подешавање рада
„временских релеја“ – тајмера на свим мјерним мјестима.
Плаћање утрошка електричне енергије за рад јавне расвјете.
Наведени радови на санацији јавне расвјете вршиће се у
складу са потписаним уговором са одабраним извођачем тих
радова у 2018. години, све, у складу са расположивим
финансијским средствима и указаним потребама.
5. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ
ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Чишћење сливника на јавним површинама вршиће се по
налогу надлежног органа за 370 сливника, сливне решетке, а
вршиће се и интервентни радови на санацији одводње
површинских и отпадних вода на подручју града гдје се укаже
хитна потреба за интервенцијом (санација и ископ канала у
уличним појасевима на подручју града), одржавање жабљих
поклопаца и табластих затварача на локалитетима гдје постоје
уграђени, редовно праћење и одржавање канала и насипа и
указивање на недозвољене активности на наведеним
објектима. Одржавање и уређивање фонтане са набавком
потребног материјала.
Поправка оштећених сливника и решетки на подручју града
вршиће се по потреби и налогу Одјељења за стамбено –
комуналне послове. Ископ и профилисање уличних канала на
подручју града са одвозом вишка ископаног материјала, о чему
ће се сачинити динамика радова, у складу са потребама на
терену.
6. ДЈЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Дјелатности зоохигијене обухватају хватање и збрињавање
напуштених животиња, превожење и смјештај у посебно
изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и
ветеринарска заштита, еутаназија старих животиња и сигурно
уклањање животињских лешева са јавних и других површина и
санацију терена.
ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП-а –
КОМУНАЛНА ОПРЕМА
1. Набавка и уградња поклопаца за шахтове,
2. Декорација града накитом за новогодишње и вријеме
празника вршиће се према Програму декорације и то за
празник општине, за новогодишње, божићне, ускршње и друге
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празнике, а декорација са заставицама у складу са важећим
Законима о празницима и светковинама РС и БиХ,
3. Набавка парковских клупа и поправка и заштита
постојећих на подручју града,
4. Поправка постојећих љуљачки, клацкалица и другог
урбаног мобилијара у граду,
5. Разни радови који нису посебно предвиђени овим
програмом, а за које ће се евентуално указати потреба у току
године, изводиће се по посебном налогу уз претходно
обезбјеђење финансијских средстава.
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗКП-а за 2018.
годину
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА
(зимска служба, чишћење улица, тротоара, тргова,
централног споменика и уклањање итд)
− ЧИШЋЕЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА
65.000,00 КМ
− ЗИМСКА СЛУЖБА НА УЛИЦАМА, ТРГОВИМА
И ТРОТОАРИМА
45.000,00 КМ
2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ
И
РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРШИНА (прикупљање и одвоз отпадака,
кошење, крчење и одвоз траве, одржавање
стабала, украсног шибља, ружа и живе зелене
ограде, окопавање истог, сађење сезонског
цвијећа, нових садница, одржавање кружних токова
итд.
100.000,00 КМ
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА (санација

3

већих ударних рупа на подручју града 1.200m2,
насипање макадамских улица јаловином 1.800 m3,
израда нове и санација постојеће хоризонталне и
вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју
града и др.)
90.000,00 КМ
4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И
ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА (чишћење
сливника, ископ и чишћење канала уз улице на
подручју града, одржавање жабљих поклопаца и
табластих затварача, проширивање каналске
мреже на подручју града)
50.000,00КМ
5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА (санација уличне расвјете, текуће
одржавање и потрошња електричне енергије у
граду и МЗ у којим постоји изграђена јавна
расвјета)
− Потрошња струје за јавну расвјету
235.000,00 КМ
− Одржавање јавне расвјете
40.000,00 КМ
6. ДЈЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ (хватање и
збрињавање напуштених животиња, превожење и
смјештај у азил, исхрана и ветеринарска заштита,
еутаназија
старих
животиња,
уклањање
животињских лешева са јавних површина)
15.000,00 КМ
ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА
ЗКП-а – КОМУНАЛНА ОПРЕМА
5.300,00 КМ
ИЗДАЦИ ЗА ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ
5.000,00 КМ
У К У П Н О:
650.300,00 КМ

ПРЕГЛЕД УЛИЦА У ДЕРВЕНТИ СА ДИНАМИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЧИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШНА у 2018. години
(ТАБЕЛА БР.1)
ПОВРШИНА
УКУПНА
Ред. Бр.
УЛИЦА
ПУТНОГ ПОЈАСА m2
ПОВРШИНА m2
ЧИШЋЕЊЕ СВАКИ ДАН
1.
Трг Православља
4516
954
2.
Трг Ослобођења
3549
1392
ЧИШЋЕЊЕ 2 пута седмично – понедељком и петком
3.
Краља Петра
2664
1998
4.
Милована Бјелошевића-Белог
3900
1029
5.
Марије Бурсаћ
1540
1155
ЧИШЋЕЊЕ 1 пута седмично (уторак сриједа или четвртак – одређује извођач по динамици)
6.
Трг ослобођења (испод пијаце)
3550
696
7.
Одред Војводе Мишића
1400
800
8.
Цара Лазара
772
579
9.
Стевана Немање (до болнице)
1960
1470
10.
1Маја (до бензинске станице)
4040
33030
11.
Дервентских ослободилаца
5000
1000
12.
Српске војске
4095
3018
Парк Српске Војске
13.
8400
14.
Светог Саве (до спортске дворане)
2080
1560
15.
Његошева
511
255,5
16.
Славка Симића
511
150
17.
Николе Тесле
884
663
ЧИШЋЕЊЕ ПО НАЛОГУ 12 пута у току године
18.
Младена Стојановића
2284
1713
19.
Триве Вујића
908
681
20.
Јована Дучића
840
630
21.
Славка Родића
548
411
22.
Вељка Миланковића
720
540
23.
Чика Јове Змаја
550
110
24.
Омладинска
880
660
25.
Шантићева
1280
960
26.
Дубичка
1700
1275
27.
Жељезничка
7680
2560
Све остале улице које нису наведене чистиће се по налогу овлашћеног лица Одјељења за стамбено-комуналне послове.
Паркинг простори чисте се по динамици која је утврђена за улицу у којој се налазе.
СПИСАК МАКАДАМСКИХ УЛИЦА У ГРАДУ
Ред. Бр.
УЛИЦА
1.
Дубичка
2.
Војводе Степе Степановића
3.
Милоша Црњанског
4.
Меше Селимовића
5.
8. Марта
6.
Васе Пелагића/дио/

УКУПНА ПОВРШИНАm2
300
240
1300
1100
250
787
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Бранка Ћопића/дио/
Филипа Вишњића/дио/
Косовке дјевојке/дио/
Мајке Јевросиме/диo/
Бранислава Нушића / дио/
Ново насеље у Сервисно комуналном центру
Милоша Обилића
Марка Краљевића
Озренска
Крфска
Косовских јунака
Јасиковача
Милунке Савић
Опленачка
Радничка
Иве Андрића

СПИСАК ПРИОРИТЕТНИХ УЛИЦА НА КОЈИМА ЋЕ СЕ
ОБАВЉАТИ ПОСЛОВИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У 2018. ГОДИНИ
ПРИОРИТЕТ I:
1. Дубичка
425 m1
2. Марије Бурсаћ
385 m1
3. 1. Маја
2110 m1
4. Стевана Немање
1010 m1
5. Краља Петра I
666 m1
6. Милована Бјелошевића–Белог
343 m1
7. Трг Православља
318 m1
8. Трг ослобођења (и испод пијаце)
464 m1
9. Цара Лазара
193 m1
10. Триве Вујића
227 m1
11. Вељка Миланковића
137 m1
12. Николе Тесле
221 m1
13. Славка Симића
73 m1
14. Славка Родића
107 m1
15. Јована Дучића
210 m1
16. Чика Јове Јовановића Змаја
180 m1
17. Одред Војводе Мишића
700 m1
18. Дервентских ослободилаца
875 m1
19. Његошева
620 m1
20. Жељезничка
1.020 m1
21. Младена Стојановића
571 m1
22. Српске војске
1.700 m1
23. Светог Саве
503 m1
24. Омладинска
805 m1
25. 5. Козарачке бригаде
363 m1
26. Книнска
(интерне
саобраћајнице
у
Индустриској зони од ул. Дубичке до
заобилазнице)
3600 m1
27. Шантићева
250 m1
28. Десанке Максимовић
200 m1
29. Стевана Синђелића
2.281m1
30. Вука Караџића
404 m1
31. Церска
556 m1

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ПРИОРИТЕТ II:
Карађорђева
Поточани
Осињских бригада
Ђенерала Драже
Патријарха Дожића
Солунска
Хајдук Вељка
Браће Југовића
Косовских јунака
Војводе Степе Степановића
Милоша Обилића
Милоша Вујаковића
Јасиковача
Петра Мећаве
Вуковарска
Студеничка

800 m1
1.500 m1
800 m1
910 m1
600 m1
400 m1
140 m1
180 m1
520 m1
480 m1
292 m1
350 m1
800 m1
550 m1
850 m1
650 m1

01.02.2018.

900
800
1.122
260
470
2300
420
3000
2000
700
600
300
200
540
500
400
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Бранка Ћопића
Филипа Вишњића
Мајке Јевросиме
Косовке дјевојке
9. Маја
Радничка
Новака Пиваша
Укринска
Гаврила Принципа
Николе Пашића
16. Крајишке
Занатска
Озренска
Доситеја Обрадовића
Петра Кочића
Видовданска
Васе Пелагића
53. Дивизије

571 m1
571 m1
571 m1
571 m1
161 m1
120 m1
120 m1
250 m1
602 m1
230 m1
1.296 m1
291 m1
200 m1
570 m1
410 m1
571 m1
571 m1
120 m1

ПРИОРИТЕТ III:
У трећем приоритету су остале улице које нису ушле у I и II
приоритет.
ТРГОВИ:
1. ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ИСПРЕД ЗГРАДЕ
ОПШТИНЕ
2. ПЛАТО УЗ ЦЕНТРАЛНИ СПОМЕНИК
3. ТРОТОАРИ УЗ САОБРАЋАЈНИЦУ ОКО
ЦРКВЕ
4. ПЈЕШАЧКА ЗОНА ИЗМЕЂУ ОШ „НИКОЛА
ТЕСЛА“ И ЏАМИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ТРОТОАРИ
Марије Бурсаћ
Милована Бјелошевића-Белог
Краља Петра I
Стевана Немање
Дубичка
Николе Тесле
Српске војске
Светог Саве
Трг Православља
1. Маја
Младена Стојановића
Омладинска
Ђенерала Драже
Жељезничка
Бранка Ћопића

3.000 m2
500 m2
3.200 m2
150 m2
700 m2
1.300 m2
1.332 m2
2.600 m2
1.500 m2
120 m2
2.750 m2
2.340 m2
500 m2
3.949 m2
70 m2
375 m2
500 m2
3.490 m2
560 m2

ПАРКИНГ ПРОСТОРИ
1. Одржавање паркинг простора у зимском периоду:
− 283 паркинг простора са асфалтном подлогом 4.245 m2
− 114 паркинг простора са макадамском
подлогом
1.710 m2
− 8 „ТАХI“ стајалишта на подручју града
120 m2
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Табеларни преглед јавних зелених површина за одржавање у 2018. години (ТАБЕЛА БР.2)
ЈАВНА
ВРСТА
ПОВРИ.
БР.
УКУПНО
Р. Б.
ПОВРШИНА
РАДОВА
m2
ИНТЕР.
m2
1.
КОД ДОМА КУЛТУРЕ
кошење машинско
360
10
3.600
2.
КОД „ТАХI“
кошење машинско
400
10
4.000
3.
КОД БЕНЗИСКЕ ПУМПЕ (ИНА)
кошење машинско
1.500
10
15.000
4.
У „КИНЕСКОЈ ЧЕТВРТИ“
кошење машинско
12.140
8
97.120
5.
КОД ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА
кошење машинско
2.500
8
20.000
6.
ПАРК У ул. СРПСКЕ ВОЈСКЕ
кошење машинско
8.400
8
67.200
7.
КОД ХОТЕЛА
кошење машинско
450
8
3.600
кошење машинско
56.000
1
48.000
8.
ПОЈАС УЗ УКРИНУ
ручно и крчење
5.000
1
5.000
9.
ПОВРШИНА ул. ОМЛАДИНСКА
кошење машинско
17.000
3
51.000
10.
КОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ
кошење машинско
1.350
10
13.500
кошењемашинско
38.166
2
76.332
11.
ПУТНИ ПОЈАС У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ
ручно и крчење
25.444
1
25.444
кошење машинско
14.715
1
14.715
12.
ЛОКАЛИТЕТ ВАШАРИШТА
ручно и крчење
15.000
1
15.000
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА КОД СТАРЕ И
13.
кошење машинско
1.800
8
14.400
НОВЕ ОПШТИНЕ
14.
ПОЈАС УЗ НАСИП
кошење машинско
3.100
8
24.800
УЛИЧНИ ПОЈАСЕВИ НА ПОДРУЧЈУ
15.
машински и ручно
31.000
6
186.000
ГРАДА
ЗЕЛЕНА ПОВРИIНА ИЗМЕЂУ ЗГРАДА
16.
кошење машинско
1.850
8
14.800
СП-106 и СП-50
KOШЕЊЕ ТРАВЕ У ПАРТИЗАНСКОМ
17.
кошење машинско
5.417
6
32.502
ГРОБЉУ
18.
КРУЖНИ ТОКOВИ–ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
кошење машинско
1.500
10
15.000
ПОВРШИНЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ КОСИТИ И кошење машинско
19.
10.000
1
10.000
КРЧИТИ ИНТЕРВЕНТНО
ручно и крчење
20.
СПОМЕН КОМПЛЕКС „ЧАРДАК“
кошење машинско
5.000
6
30.000
ЗЕЛЕНА
ПОВРШИНА
КОД
21.
кошење машинско
3.000
4
12.000
МАРКСИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
22.
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА КОД „НЕШКОВИЋ
кошење машинско
1.300
6
7.800
ПУМПЕ“
23.
ОСТРВО ПРИЈЕ НОВОГ МОСТА
кошење машинско
3.200
6
19.200
24.
ОСТРВО ПОСЛЕ НОВОГ МОСТА
кошење машинско
2.400
6
14.400
25.
НАСИП ИЗМЕЂУ СТАРОГ И НОВОГ
кошење машинско
2.500
6
15.000
МОСТА
26.
Ул.
ПАТРИЈАРХА
ДОЖИЋА
(КОД
кошење машинско
1.800
6
10.800
МОНТАЖНИХ ЗГРАДА)
27.
Ул. ХАЈДУК ВЕЉКА-ВУКА КАРАЏИЋА
кошење машинско
2.100
6
12.600
УКУПНО
274.392
878.813
4.2 Анализа спортске инфраструктуре за унапређење
спорта у општини Дервента
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
4.3 Анализа тренутног стања у области људских ресурса у
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
области спорта у општини Дервента
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
5. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
5.1 Развој спорта у општини Дервента код дјеце и
Број: 01-022-9/18
Предсједник
омладине посебно кроз програм школског спорта и
предшколског спорта
31. јануара 2018. године
Скупштине општине
5.2 Развој и унапређење такмичарског и врхунског спорта у
Дервента
Маријан Кљајић, с.р.
општини Дервента
5.3 Развој спорта у општини Дервента код дјеце и
12
омладине са неким видом инвалидитета
5.4 Развој и унапређење спортске инфраструктуре у
На основу члана 39. став 2. тачка 9. Закона о локалној
општини
Дервента
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
5.5 Повећан обухват бављења спортом у општини
97/16), члана 10,11,12. и 17. Закона о спорту („Службени
Дервента кроз реализацију програма рекреативних активности
гласник Републике Српске“, број: 4/02,66/03,73/08 и 102/08) и
(спорт за све)
члана 37. став 2. тачка 9. Статута општине Дервента
6. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВРШАВАЊЕ
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
7. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
општине Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018.
године, донијела је
1. УВОД

ПРОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2018. ГОДИНУ
САДРЖАЈ
1. УВОД
2. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
3. ФАКТИЧКО СТАЊЕ У ОПШТИНИ ДЕРВЕНТА
3.1 Демографско стање у општини Дервента
3.2 Спортске организације у општини Дервента
4. АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
4.1 SWOT анализа

Спорт представља огромно достигнуће модерног друштва.
Он повезује појединце, породице, заједнице, државе.
Бављење спортом код људи побуђује најбоље људске
особине: дружељубљивост, толеранцију, тимски рад,
упорност, лојалност, посвећеност, солидарност итд. Спорт
представља добру превенцију ризичног понашања младих,
попут пушења, злоупотреба алкохола и дрога и малољетничке
деликвенције.
Осим ових социјалних и друштвених постигнућа спорт у
великој мјери утиче на здравље а тиме и на квалитетнији
живот популације која се бави спортом.
Прилику да учествују у спорту имају сви грађани општине
Дервента без обзира на друштвени статус и било који други
вид опредјељености. Грађани, осим као активни учесници
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спортских активности у спорту, могу да учествују као пасивни
посматрачи (гледаоци, навијачи, љубитељи спорта) и они тиме
испуњавају своје друштвене потребе.
Горе наведеним, у кратким цртама, је дат значај спорта у
развоју друштвених, социјалних и здравствених сфера сваког
друштва.
Спорт има виталан значај за сваку заједницу и због тога су
јавне власти свих нивоа дужне да обезбиједе развој спорта на
својој територији и поспјеше учешће становништва у
спортским активностима. Да би се остварио овај циљ
неопходно је донијети документ који би дефинисао правце
развоја спорта, а тиме олакшао локалној заједници, да што
боље спроведе своје надлежности и омугући што бољи развој
спорта на територији општине Дервента.

01.02.2018.

Визија овог програма је унапређење квалитета живота и
обогаћивање друштвених односа становника општине
Дервента кроз бављење спортом.
Мисија
Мисија овог програма је стварање таквог система спорта у
коме ће свако имати право да се бави спортом са циљем
развоја своје личности, побољшања физичке способности и
доброг здравља, сврсисходнијег коришћења слободног
времена, унапређења квалитета живота.
3. ФАКТИЧКО СТАЊЕ У ОПШТИНИ ДЕРВЕНТА
3.1 Демографско стање у општини Дервента
По попису становништва општина Дервента броји 27404
становника.
Полна и старосна структура је дата у табели

2. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
Визија
Старосна структура

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

Укупно

27404 1170

1223

1368

1696

1515

1807

1699

1891

1827

Мушки

13397 580

637

682

874

791

925

882

961

941

Женски

14007 590

586

686

822

724

882

817

930

886

Старосна структура

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

Укупно

2097

2078

1920

2011

1568

1444

1212

601

277

Мушки

1055

1050

935

979

709

625

472

207

92

Женски

1042

1028

985

1032

859

819

740

394

185

3.2 Спортски клубови у општини Дервента
У општини Дервента данас постоји и ради 30 спортских
друштава, када се погледа структура клубова јасно се види
шареноликост од екипних до појединачних спортова.
Спортски клубови регистровани у Дервенти су:
Колективни спортови:
Рукометни клуб „Дервента“ – Дервента
Фудбалски клуб „Текстилац“ - Дервента
Женски одбојкашки клуб „Дервента“
Кошаркашки клуб „Дервента“
Женски рукометни клуб „Дервента“
Куглашки клуб „Дервента“
Рагби клуб „Гладијатори“ Дервента
Клуб малог фудбала „Дервента“
Фудбалски клуб „27. јул“ Календеровци
Фудбалски клуб „Борац“ Осиња
Фудбалски клуб „Борац“ Босански Лужани
Спортско друштво ФК „4. јули“ Појезна

Појединачни спортови
1. Карате клуб „Дервента“
2. Tae kwon do klub „Дервента“ – Дервента
3. Кик бокс клуб „Империја“- Дервента
4. Боксерски клуб „Дервента“
5. Клуб борилачких вјештина „Дервента“
Остали спортски клубови и удружења
1. Риболовачки савез „Укрина“
2. Ловачко удружење „Мотајица“
3. Шаховски клуб „Дервента“
4. Тениски клуб „Новак“ из Дервенте
5. Стонотениски клуб „УКРИНА“
6. Ауто мото друштво - „Мото клуб“
Спортска удружења која нису у системима такмичења:
1. Мото клуб „Громовник“
2. Airsoft klub „Дервента“
3. Удружење грађана спортски клуб „Арена“ Дервента
4. Академија спортова „Олимп“ из Дервенте
5. Школа спорта „Бубамара“

4. АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
4.1 SWOT анализа
СНАГА:
*Функционална спортска инфраструктура
*Добри услови за развој спорта
*Традиција организације спортских
манифестација
*Међусобна сарадња образовних и
спортских организација

СЛАБОСТИ:
*Недостатак школских спортских дворана
*Недовољна финансијска подршка за финансирање
пројеката у спорту
*Локална управа главни извор финансирања
спорта
* Обавеза личног финансирања за судјеловање
чланова (посебно дјеце) у спортским програмима
*Недостатак услова за бављење базним спортовима
(атлетика, гимнастика)
*Потребно обнављање спортске инфраструктуре
*Слаба повезаност спортских колектива са приватним
сектором

01.02.2018.
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МОГУЋНОСТИ:
*Боља промоција спорта и организација великих
спортских догађаја
*повећати искоришћеност спортске инфраструктуре
*ангажовање студената физичког васпитања у
тренажни систем клубова
*коришћење пројеката ЕУ за развој рекреативног и
школског спорта

4.2 Анализа спортске инфраструктуре за унапређење
спорта у општини Дервента
На подручју наше општине имамо релативно мало
спортских капацитета за обављање тренажног циклуса и
одржавање званичних такмичења.
Највећи капацитет за рад спортских удружења посједује ЈУ
Спортско културни центар Дервента. Тренутно у овој установи
активно тренирају фудбалери, одбојкашице, кошаркаши,
рукометаши, каратисти и стонотенисери. У зимском периоду
простор Спортско културног центра за тренинге користи и Клуб
малог фудбала „Дервента“.
Један број клубова (одбојкаши, каратисти, кошаркаши,
рукометашице, тенисери) тренирају у реновираним школским
салама ОШ „19. април“ и ОШ „Никола Тесла“.
Борилачки клубови тренирају у преуређеним приватним и
изнајмљеним салама за тренирање.
Велики капацитет за спорт, а недовољно искориштен,
представља рукометно игралиште „Партизаново“ које је
дјелимично уређено.
Инфраструктурни капацитет за тренирање пливања,
тениса, рукомета, кошарке, малог фудбала, куглања и сл.
налази у приватном Спортско рекреативном центру „Олимп“
Поред локација у граду, искоришћени су и спортски терени
на селима, који би уз додатна улагања постали средиште
развоја спорта у руралним срединама.
4.3 Анализа тренутног стања у области људских ресурса у
области спорта у општини Дервента
Општина Дервента је на задовољавајућем нивоу што се
тиче стручног кадра. Сви едуковани кадрови, тј. професори
физичког васпитања, морају наћи своје мјесто у систему
спорта. За унапређење и развој спорта у општини Дервента је
обавезно ангажовање таквих кадрова у систем развоја
школског и аматерског спорта.
5. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
Према Закону о спорту Републике Српске, Програмом
развоја спорта, дефинисано је пет приоритетних области.
Програмом развоја спорта дјеловање ће се усмјерити на
сљедеће приоритете:
− Развој спорта у општини Дервента код дјеце и омладине
посебно кроз програм школског спорта и предшколског
спорта,
− Развој и унапређење такмичарског и врхунског спорта у
општини Дервента,
− Развој спорта у општини Дервента код дјеце и омладине
са неким видом инвалидитета,
− Развој и унапређење спортске инфраструктуре у
општини Дервента и
− Повећан обухват бављења спортом у општини Дервента
кроз реализацију програма рекреативних активности
(спорт за све).
Реализација Програма развоја спорта у општини Дервента
захтјева тимски рад и заједничке активности сваких чинилаца
спорта.
5.1 Развој спорта у општини Дервента код дјеце и
омладине посебно кроз програм школског спорта и
предшколског спорта
Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног
здравља, буде база за омасовљавање и развој спорта у
општини и спона између школа, спортских клубова и
удружења. Бављење школским спортом треба да буде
забавно, пријатно искуство, које укључује и учење, дружење,
напредовање у складу са могућностима дјетета. Добробит
дјетета је увек најважнији циљ. Школски спорт у први план
истиче партиципацију и висок ниво активности свих учесника
уз коришћење инклузивних стратегија, које свим учесницима
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ПРИЈЕТЊЕ:
*Демографски пад
*Мијешање професионалног и аматерског спорта
*потребе за већим финансијским учешћем родитеља
у бављењу спортом дјеце и младих
*проблем одрживог финансирања професионалних
клубова
*садржајнија понуда спортова и спортских догађаја у
већим центрима
омогућавају да доживе успјех, у школском спорту није нагласак
на селекцији.
Општи циљ: Интегрисање спорта у општини Дервента у
школски и предшколски спорт. Посебан циљ: Побољшани
материјално-технички услови за реализацију програма
активности укључивања спорта у општини у школски и
предшколски спорт.
Посебан циљ: Повећање ваннаставних спортских
активности у оквиру школског и предшколског спорта.
Посебан циљ: Повећано учешће ученика на спортским
такмичењима и спортским манифестацијама.
Посебан циљ: Унапређење веза између школа и спортских
клубова који привлаче дјецу и омладину за бављење спортом.
Посебан циљ: Промовисање и популаризација школског
спорта у средствима јавног информисања.
5.2 Развој и унапређење такмичарског и врхунског спорта у
општини Дервента
Овим циљем желимо да препознамо најталентованије
спортисте у општини Дервента ради постизања врхунских
спортских резултата. Бављење развојем и унапређењем
спорта у општини Дервента на највишем нивоу биће подржано
и подстакнуто у сарадњи са релевантним спортским
организацијама. Та подршка ће бити усмјерена ка покривању
као што су: препознавање талента и савјетовање, пружање
одговарајућих услова, развој бриге и подршке кроз спортску
медицину, тренирање уз примјену научних метода, помоћ
клубовима у обезбјеђивању постојања одговарајућих структура
и такмичарских екипа. Задатак општине Дервента је да
подстиче развој и унапређење спорта у општини, да обезбједи
једнак приступ бављењу спортским активностима женама и
мушкарцима, да унаприједи модел подршке за спортисте
млађих категорија (кроз начине награђивања) и да ради на
кохезији спортских клубова.
Општи циљ: Наставак обезбјеђивања услова за
такмичарски и врхунски спорт у складу са могућностима
општине Дервента.
Посебан циљ: Стварање услова за одржавање и даље
постизање врхунских резултата.
Посебан циљ: Обезбјеђивање квалитетног стручног кадра
кроз стипендирање.
5.3. Развој спорта у општини Дервента код дјеце и
омладине са неким видом инвалидитета
Основни циљ: Подстицање оснивања спортских колектива
који окупљају дјецу и омладину са инвалидитетом
Посебан циљ: Обезбјеђивање квалитетног стручног кадра
кроз стипендирање.
5.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре у
општини Дервента
Основни услов за спровођење спортских активности је
постојање спортских објеката. Ниво бављења спортом у
сваком друштву значајно зависи од броја разноврсности и
доступности спортских објеката. Досадашња анализа је
показала да општина Дервента располаже спортским
објектима који су у функционалном стању, али је потребно
утрошити извјесна материјална средства за одржавање,
адаптацију, санацију и модернизовање спортских објеката.
Најважнији циљ Програма развоја спорта у општини Дервента
је управо унапређење спорта на овај начин. То би била
значајна помоћ у подизању квалитета живота и здравља
омладине, дјеце и грађана.
Општи
циљ:
Развијена
и
унапређена
спортска
инфраструктура.
Посебан циљ: Евидентирано постојеће стање спортске
инфраструктуре (база података).
5.5. Повећан обухват бављења спортом у општини
Дервента кроз реализацију програма рекреативних активности
(спорт за све)
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Редовна физичка активност је основ за очување и
унапређење здравља. Прихватање здравог животног стила
подразумијева физичку активност, здрав начин исхране и
избјегавање пушења, може превентирати појаву пушења или
олакшати лијечење. Управо ове чињенице представљају
заинтересованост за рекреативне активности у општини
Дервента. Рекреативни спорт би служио као значајна помоћ у
подизању квалитета живота и очувању здравља грађана
општине Дервенте.
Општи циљ: Повећан обухват бављења рекреативним
спортом у свим категоријама становништва: дјеце, младих,
жена, особа са инвалидитетом и старих.
Посебан циљ: Подстакнути ојачану свијест и важност
бављења спортом као рекреативном активношћу.
Посебан циљ: Медијско промовисање значаја програма
рекреативног спорта у интересу очувања здравља.
6. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВРШАВАЊЕ
Примјена, односно спровођење Програма, биће у
надлежности радног тијела за спровођење Програма развоја
спорта за 2018 годину. Начелник општине именује радно
тијело. Радно тијело ће у координацији са надлежним
одјељењем, Скупштином општине, спортским колективима,
школама, медијским кућама, покушати да спроведе опште и
посебне циљеве дате овим програмом. Надлежно радно
тијело, образовано од стране Начелника општине Дервента,
биће у обавези да поднесе информацију о раду Начелнику
општине о спровођењу Програма развоја спорта за 2018.
Уколико буде потребно, Скупштина општине Дервента, може
ревидирати
Програм
у
циљу
унапређења
његове
ефективности и одрживости на начин на који је и донесен.
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7. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-10/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 16.
Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“ број:
4/02,66/03,73/08 и 102/08), члана 37. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“ број 7/17) и
члана 5. Правилника о финансирању/суфинансирању у
области спорта и физичке културе и категоризације спортова
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“
број 12/17), Скупштина општине Дервента, на 15. сједници
одржаној 31. јануара 2018. године, донијела је

ПЛАН
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И СПОРТИСТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим планом расподјеле средстава за спортске
организације и спортисте за 2018. годину одређује се начин
додјеле средстава за подстицај и развој спорта у 2018. години.
Члан 2.

РБ

КОРИСНИК-НАЗИВ КЛУБА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Рукометни клуб „Дервента“
Фудбалски клуб „Текстилац“
Женски одбојкашки клуб "Дервента"
Клуб малог фудбала " Дервента"
Кошаркашки клуб "Дервента"
Женски рукометни клуб "Дервента"
СКД "27 јули" Календеровци
Школа спорта "Арена" Дервента
Шаховски клуб „Дервента“
Куглашки клуб „Дервента“
Спортско риболовно друштво "Укрина"Дервента
Мото клуб „Громовник“
Air soft klub "Дервента"
Тениски клуб "Новак" Дервента
Теквандо клуб "Дервента"
Карате клуб "Дервента"
Боксерски клуб "Дервента"
Кик-бокс клуб "Дервента"
Клуб борилачких вјештина "Дервента"
Одбојкашки клуб инвалида ОКИ "Дервента"
Школа фудбала „Мали шампион“
Помоћ по спортским пројектима
УКУПНО
Члан 3.

За реализацију овог плана задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.
Члан 4.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-11/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
СРЕДСТАВА ЗА 2018. год. (у КМ)
100.000,00
120.000,00
30.000,00
6.000,00
8.000,00
5.000,00
4.500,00
1.000,00
5.000,00
7.500,00
8.000,00
2.300,00
1.500,00
2.500,00
7.000,00
5.500,00
5.500,00
8.000,00
5.500,00
5.500,00
2.000,00
42.900,00
383.200,00 КМ
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На основу члана 2. став 1. Закона о комуналним таксама
("Службени гласник Републике Српске", број 4/12), члана 39.
став 2. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2.
тачка 10. Статута општине Дерванта ("Службени гласник
општине Дервента", број 7/17), Скупштина општине Дервента,
на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се предмет комуналне таксене
обавезе, обвезник плаћања комуналне таксе, висина, услови и
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01.02.2018.

начин наплате, као и основи за ослобађања од плаћања
комуналне таксе за подручје општине Дервента.
Члан 2.
(1) Комуналне таксе утврђују се за:
1) коришћење простора на јавним површинама, осим у
сврху продаје штампе, књига и других публикација,
2) приређивање музичког програма у угоститељским
објектима и масовним скуповима, осим музике која се
репродукује електронским или механичким средствима,
3) истицање реклама на јавним и другим површинама,
4) коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или других објеката привременог
карактера, те за забавне паркове и циркусе,
5) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних
просторија,
6) истицање пословног имена правног лица или
предузетника на пословним просторијама.
(2) У случају да општина Дервента наплаћује закуп за
коришћење простора у складу са посебним прописом, за
коришћење тог истог простора на јавној површини, не
наплаћује се и комунална такса из става 1. тачка 1. овог члана.
Члан 3.
Комуналне таксе су приход буџета општине.
Члан 4.
Таксени обвезник је корисник права предмета и услуга за
чије је коришћење прописано плаћање таксе.
Члан 5.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права,
предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање
комуналне таксе.
Члан 6.
(1) Комуналне таксе утврђују се у годишњем износу,
односно, сразмјерно времену коришћења права, предмета и
услуга.
(2) Комуналне таксе утврђују се Тарифом комуналних
такса, која се налази у прилогу, и саставни је дио ове одлуке.
Члан 7.
Одјељење за стамбено - комуналне послове појединачним
рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из члана
2. став 1. тач.1,2,3,4. и 5. ове одлуке.
Члан 8.
(1) Таксени обвезници из члана 2. став 1. тачка 6. ове
одлуке дужни су пријавити таксену обавезу Пореској управи
Републике Српске најкасније до 31. марта текуће године, а
уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће године.
(2) Обвезник који у току године региструје дјелатност за
коју се плаћа комунална такса дужан је у року од 15 дана од
дана почетка обављања дјелатности пријавити таксену
обавезу сразмјерно, броју мјесеци, до краја календарске
године и уплатити утврђени износ таксе најкасније до краја
године.
Члан 9.
(1) Од плаћања комуналних такса ослобођени су:
1) институције Босне и Херцеговине,
2) органи, организације и јавне установе Републике Српске
и јединице локалне
самоуправе,
3) акредитоване међународне организације,
4) дипломатска и конзуларна представништва,
5) организације, односно удружења од јавног интереса у
Републици Српској и
6) лица којима је рјешењем надлежног органа признато
својство члана породице погинулих, умрлих, несталих и
заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата.
(2) Право на ослобађање у случајевима из става 1. тачка 6.
овог члана остварује се подношењем захтјева Одјељењу за
стамбено - комуналне послове прије истека рока за
пријављивање, односно, плаћање таксене обавезе.
Члан 10.
Надзор над спровођењем члана 2. став 1. тач.1,2,3,4. и 5.
ове одлуке врши Комунална полиција, из своје надлежности, а
надзор над спровођењем члана 2. став 1. тачка 6. ове одлуке,
врши Пореска управа Републике Српске.
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Члан 11.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
комуналним таксама („Службени гласник општине Дервента“,
број: 17/12 и 8/15).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-12/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА
Тарифни број 1.
За коришћење простора на јавним површинама:
а) за постављање љетних башти испред пословних
простора угоститељских објеката, комунална такса утврђује се
по 1 м2 површине љетне баште и по зонама градског
грађевинског земљишта и износи мјесечно за:
површине до 50 м2
− I - зона
7,00 КМ,
− II - зона
6,00 КМ,
− III - зона
5,00 КМ,
− IV - зона
4,50 КМ,
− V - зона
4,00 КМ,
− VI - зона
3,00 КМ.
површине преко 50 м2
− I - зона
6,50 КМ,
− II - зона
5,50 КМ,
− III - зона
4,50 КМ,
− IV - зона
4,00 КМ,
− V - зона
3,50 КМ,
− VI - зона
2,50 КМ.
б) за задржавање постављене тенде или надстрешнице,
након истека одобрења за рад љетне баште, плаћа се
мјесечно износ од 20 % цијене по 1м2 коришћења љетне
баште.
в) за вријеме одржавања вашара, манифестација или
светковина, за заузимање јавне површине за љетну башту, за
коју није издато одобрење, за зоне од I до VI, плаћа се дневно
1,00 КМ по 1 м2.
Напомена: Уплата таксе за одобрени период коришћења
јавне површине по овом тарифном броју доставља се
приликом издавања одобрења од стране Одјељења за
стамбено - комуналне послове.
Тарифни број 2.
За приређивање музичког програма, осим музике која се
репродукује електронским или механичким средствима,
комунална такса плаћа се:
а) у угоститељским објектима, дневно.10,00 КМ,
б) на масовним скуповима, дневно.50,00 КМ.
Напомена:
1. Таксени обвезник је дужан да прије приређивања
музичког програма прибави одобрење за држање музике од
стране Одјељења за привреду.
2. Уплата таксе за одобрени период доставља се приликом
издавања одобрења од стране Одјељења за стамбено комуналне послове.
Тарифни број 3.
а) За истицање реклама (рекламних застава, рекламних
паноа, свјетлећих реклама и билборда) на јавним и другим
површинама, комунална такса по комаду, износи мјесечно:
7,00 КМ,
− до 2 м2 једнострано
− до 2 м2 двострано
10,00 КМ,
− од 2 до 4 м2 једнострано
12,00 КМ,
− од 2 до 4 м2 двострано
17,00 КМ,
− од 4 до 6 м2 једнострано
15,00 КМ,
22,00 КМ,
− од 6 до 8 м2 двострано
− од 6 до 8 м2 једнострано
23,00 КМ,
− од 6 до 8 м2 двострано
30,00 КМ,
− преко 8 м2 једнострано
32,00 КМ,
− преко 8 м2 двострано
50,00 КМ,
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б) За истицање реклама на фасадама објекта, зграде,
комунална такса се плаћа по површини рекламе мјесечно:
− до 50 м2
32,00 КМ,
− од 50 до 100 м2
60,00 КМ,
− преко 100 м2
115,00 КМ,
в) За истицање реклама на лед дисплеју на јавним и другим
површинама, комунална такса плаћа се по комаду мјесечно:
− до 4 м2
12,00 КМ,
− од 4 до 8 м2
23,00 КМ,
− преко 8 м2
40,00 КМ.
Напомена:
Рекламирање, у смислу ове одлуке, је свако
представљање неког производа, услуге или дјелатности на
објектима за рекламирање, постављеним на јавним
површинама и површинама видљивим са јавних површина.
Рекламна порука је мултимедијални садржај или
обавјештење које садржи непосредну или посредну поруку
одређеног лица, у вези са активностима, производима,
услугама, робом и сл, а преноси се путем рекламирања.
Уплата таксе за одобрени период истицања реклама по
овом тарифном броју доставља се приликом издавања
одобрења од стране Одјељења за стамбено - комуналне
послове.
Тарифни број 4.
За коришћење јавних површина за кампове, постављање
шатора или других објеката привременог карактера, за
забавне паркове и циркусе и сл, плаћа се по 1 м2 дневно и то:
5,00 КМ,
− до 20 м2
− од 21 до 100 м2
7,00 КМ,
− преко 100 м2
10,00 КМ.
Напомена: Уплата таксе за одобрени период коришћења
јавне површине по овом тарифном броју доставља се
приликом издавања одобрења од стране Одјељења за
стамбено - комуналне послове.
Тарифни број 5.
а) За коришћење јавних површина за постављање витрина
ради излагања робе, на коју се не односи забрана излагања
ван пословних просторија, комунална такса се плаћа по 1 м2
мјесечно по зонама градског грађевинског земљишта и то:
− у I зони
7,00 КМ,
− у II и III зони
5,00 КМ,
− у IV, V и VI зони
4,00 КМ.
б) за коришћење јавних површина за постављање
фрижидера
за
продају
индустријског
сладоледа
и
безалкохолних пића ван пословних просторија, комунална
такса се плаћа, по комаду мјесечно, по зонама градског
грађевинског земљишта и то:
− у I зони
30,00 КМ,
− у II и III зони
15,00 КМ,
− у IV, V и VI зони
10,00 КМ.
в) за коришћење јавних површина за
одржавање манифестација, промоција и сл. (осим у
хуманитарне сврхе) плаћа се по 1 м2 дневно
3,00 КМ.
г) за коришћење јавних површина за
постављање покретних тезги за новогодишње,
божићне, осмомартовске и другe празнике плаћа се
по 1 м2 дневно
7,00 КМ.
Напомена: Уплата таксе за одобрени период коришћења
јавне површине по овом тарифном броју доставља се
приликом издавања одобрења од стране Одјељења за
стамбено - комуналне послове.
Тарифни број 6.
а) За заузимање тротоара за вријеме грађења
0,25 КМ,
по 1 м2 дневно
б) за прекоп јавних зелених површина, по метру
дужном
5,00 КМ,
в) за прекоп сабраћајница, тротоара и осталих
асфалтних површина, по метру дужном
20,00 КМ,
г) за прекоп макадамских сабраћајница и
банкина, по метру дужном
7,00 КМ,
д) за прекоп осталих површина, у сврху
инвестиционих улагања, дужине преко 500 метара,
по метру дужном
1,50 КМ.

01.02.2018.

Напомена: Уплата таксе по овом тарифном броју
доставља се приликом издавања одобрења од стране
Одјељења за стамбено - комуналне послове.
Тарифни број 7.
Комунална такса за истицање пословног имена правних
лица или предузетника на пословним просторијама, плаћа се
за сједиште, за сваку издвојену пословну јединицу и за свако
продајно мјесто издвојено од сједишта или пословне јединице
у годишњем износу и то:
а) привредна друштва:
− привредна друштва из области промета
нафте и нафтних деривата која имају
сједиште, пословне јединице и продајна
мјеста поред магистралних и регионалних
путева
2.000,00 КМ,
− привредна друштва из области промета
нафте и нафтних деривата којa имају
продајно мјесто, а која се не налазе на
регионалном, односно, магистралном путу 1.200,00 КМ,
− привредна
друштва
која
се
баве
дистрибуцијом
електричне
енергије
и
прометом гаса
1.900,00 КМ,
− привредна
друштва
из
области
телекомуникација
2.000,00 КМ,
− привредна друштва из области ПТТ-а
1.500,00 КМ,
− привредна друштва за експлоатацију камена,
пијеска и шљунка
1.400,00 КМ,
− привредна
друштва
из
области
грађевинарства, бетонаре
800,00 КМ,
− привредна друштва из области металске
индустрије
800,00 КМ,
− привредна друштва из области текстилне
индустрије
500,00 КМ,
− привредна друштва из области oбућарске
индустрије
500,00 КМ,
− привредна друштва из области резане дрвене
грађе- пилане.
1.200,00 КМ,
−
привредна друштва из области игара на
срећу
2.000,00 КМ,
− пословне јединице привредних друштава из
области игара на срећу
1.000,00 КМ,
− микрокредитне организације и микрокредитне
фондације
1.400,00 КМ,
− привредна друштва из области пројектовања 700,00 КМ,
− технички преглед возила
800,00 КМ,
− шпедиција
700,00 КМ,
− привредна друштва из области превоза
путника и робе
500,00 КМ,
− привредна друштва из области информисања
(новинско-издавачке) и графичке дјелатности 400,00 КМ,
− привредна друштва из области посредовања 500,00 КМ,
− велика привредна друштва из области
трговине на велико
1.900,00 КМ,
− средња привредна друштва из области
трговине на велико
1.400,00 КМ,
− микро и мала привредна друштва из области
трговине на велико
1.000,00 КМ,
− продавнице грађевинског материјала
1.000,00 КМ,
− аутокуће,
аутосалони,
трговина
аутомобилима и моторним возилима
1.100,00 КМ,
− привредна
друштва
из
области
пољопривредне производње
300,00 КМ,
− привредна друштва из горе непоменутих
дјелатности
300,00 КМ.
б) банке:
− сједишта
2.000,00 КМ,
− филијале
1.800,00 КМ,
− експозитуре, агенције
1.600,00 КМ,
− шалтери
1.600,00 КМ,
− пословнице
1.400,00 КМ,
− банкомати
700,00 КМ.
в) осигуравајућа друштва:
− сједишта
1.500,00 КМ,
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филијале, експозитуре, агенције, шалтери 1.200,00 КМ.
г) угоститељски објекти:
хотели
2.000,00 КМ,
ноћни барови, ноћни клубови
1.600,00 КМ,
диско барови, диско клубови – дискотеке
1.500,00 КМ,
мотели
1.500,00 КМ,
ресторани, пивнице
500,00 КМ,
кафе барови, снек барови, коктел барови
300,00 КМ,
гостионице, кафане, крчме, бифеи
400,00 КМ,
пекотеке, пицерије, печењаре
400,00 КМ,
собе за изнајмљивање
300,00 КМ,
роштиљнице/ћевабџинице,
бурегџинице,
посластичарнице
200,00 КМ,
oбјекти брзе хране (киоск) и покретни
угоститељски објекти
100,00 КМ,
остали непоменути угоститељски објекти
200,00 КМ.
д) трговинске радњe:
трговинске радње у којима се обавља
трговина на велико
1.000,00 КМ,
драгстори
1.000,00 КМ.
ђ) самопослуге:
хипермаркети (преко 1500 м2 продајне
површине)
1.000,00 КМ,
максимаркети (од 500 до 1500 м2 продајне
површине)
900,00 КМ,
супермаркети (од 100 до 500 м2 продајне
површине)
400,00 КМ,
минимаркети (од 50 до 100 м2 продајне
површине)
200,00 КМ.
е) остале продавнице:
златарске радње
400,00 КМ,
меснице и рибарнице
300,00 КМ.
класичне продавнице, у којим се обавља
трговина
на
мало
прехрамбеним
и
непрехрамбеним производима
200,00 КМ,
видеотеке, продаја касета
200,00 КМ,
бутици
150,00 КМ,
трговинске радње типа киоск
100,00 КМ.
ж) остале дјелатности:
нотари
1.000,00 КМ,
адвокатске канцеларије
500,00 КМ,
здравствене апотеке
700,00 КМ,
пољопривредне и биљне апотеке
400,00 КМ,
приватне здравствене амбуланте, љекарске и
стоматолошке ординације
700,00 КМ,
ветеринарске амбуланте и апотеке
400,00 КМ,
клаонице
500,00 КМ,
млинови
400,00 КМ,
погребна дјелатност
400,00 КМ,
посредничке,
правне,
књиговодствене,
софтверске и геодетске услуге
400,00 КМ,
каменоресци
400,00 КМ,
ауто-школе (по возилу годишње)
50,00 КМ,
ауто отпад
300,00 КМ,
аутопраонице, вулканизери
200,00 КМ,
аутомеханичари, аутолимари, аутоелектичари 300,00 КМ,
такси превоз
100,00 КМ,
израда крзнених и других одјевних предмета 200,00 КМ,
компјутерски клубови
200,00 КМ,
поправак пила
200,00 КМ,
поправка и одржавање биротехнике
200,00 КМ,
тв сервис
200,00 КМ.
занатске дјелатности (израда бетонске
галантерије, предмета од гуме, пластике,
текстилних предмета, производња трикотаже
и играчака)
200,00 КМ,
занатске
дјелатности
у
области
грађевинарства (зидари, тесари, лимари,
бравари,
подополагачи,
молери,
водоинсталатери,
електроинсталатери,
столари, стаклорезци и сл.)
100,00 КМ,
цвјећаре
200,00 КМ,
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оптичарске радње
200,00 КМ,
пекарске радње
200,00 КМ,
пржионице кафе
150,00 КМ,
хемијске чистионице
100,00 КМ,
фризери и козметичари
80,00 КМ,
обућарске радње
80,00 КМ,
за горе непоменуте дјелатности
200,00 КМ.
Комунална такса овог тарифног броја одређује се износом
таксе утврђеним према врсти дјелатности, помножен
коефицијентом
утврђеним
према
мјесту
обављања
дјелатности, односно зони градског грађевинског земљишта и
осталог грађевинског земљишта, који износи за:
− I и II зону
1,00,
− III и IV зону
0,95,
− V и VI зону
0,90,
− за остала мјеста
0,85,
− за предузећа (привредна друштва) из области
промета нафте и нафтних деривата под тачком а. алинеја 1. и 2. овог тарифног броја
1,00.
Напомена:
- Ако се на једном објекту налази више истакнутих
пословних имена истог обвезника, такса се плаћа само за
једно пословно име, и то за оно за које је прописан највећи
износ таксе.
- Пословним именом сматра се сваки истакнути назив или
име које упућује на то да правно или физичко лице обавља
дјелатност.
- Таксу из овог тарифног броја наплаћује Пореска управа
Републике Српске.
- Зоне градског грађевинског земљишта одређене су
Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-12/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 63. став 8. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број:
40/13,106/15 и 3/16) и члана 37. став 2. и 89. став 2. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), Скупштина општине Дервента, на 15. сједници
одржаној 31. јануара 2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРИПРЕМЕ
УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин обрачуна и висина
накнаде за обављање послова припреме урбанистичке
документације и техничког прегледа објеката по захтјеву
инвеститора.
II ПРИПРЕМА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 2.
Припрему урбанистичке документације врши надлежни
орган за послове уређења простора (у даљем тексту:
надлежни орган).
Члан 3.
Припрема урбанистичке документације обухвата: увиђај на
лицу мјеста, израду извода из докумената просторног уређења
и израду стручног мишљења и урбанистичко–техничких
услова, као и прибављање друге документације за изградњу
или реконструкцију индивидуалних стамбених, индивидуалних
стамбено-пословних објеката бруто грађевинске површине до
400 м2, осим за сложене објекте у смислу закона, као и за
изградњу објеката за које према одредбама закона није
потребна грађевинска дозвола.
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Члан 4.

Трошкове припреме урбанистичке документације сноси
инвеститор и исти се уплаћују на рачун Буџета општине
Дервента.

01.02.2018.

За објекте који нису наведени чланом 6. ове одлуке висина
накнаде ће се одређивати посебним закључком начелника
одјељења.
III ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА

Члан 5.

Члан 11.

Висина накнаде за обављање послова припреме
урбанистичке документације утврђује се процентуално од
утврђене грађевинске вриједности објекта.
Грађевинска вриједност стамбеног објекта се добије тако
да се планирана бруто површина објекта помножи са
просјечном коначном грађевинском цијеном м2 корисне
површине стамбеног и пословног простора коју својом
Одлуком утврди Скупштина општине Дервента.
Грађевинска вриједност пословног објекта утврђује се у
бруто износу тако да се просјечна коначна грађевинска цијена
м2 корисне површине стамбеног и пословног простора, коју
својом Одлуком утврђује Скупштина општине Дервента,
помножи са коефицијентом намјене и то:
- за објекте чија је намјена трговина, угоститељство,
занатство и услуге у наведеним областима, друштвеним
дјелатностима и слично, коефицијент износи 1,20,
- за објекте чија је намјена производња, коефицијент
износи 0,80,
- за објекте чија је намјена складиште, коефицијент износи
0,60 и
- за спортске терене, базене, вјерске објекте и слично,
коефицијент износи 0,40.

Технички преглед објекта врши стручна комисија коју
формира надлежни орган или овлашћено правно лице којем
надлежни орган повјери вршење техничког прегледа објекта.
Комисија има најмање три члана из реда стручних лица и
секретара од радника запослених у Одјељењу за просторно
уређење.
Секретар
комисије
прикупља
законом
прописану
документацију и организује рад комисије у складу са законом.

Члан 6.
Накнада
за
трошкове
припреме
урбанистичке
документације за издавање локацијских услова утврђује се у
износу за:
1. Стамбене објекте, тако да се грађевинска вриједност
објекта, утврђена према члану 5. став 2. ове одлуке, помножи
са 0,08%.
Минимална накнада износи
80,00 КМ.
2. Стамбено-пословне објекте, тако да се грађевинска
вриједност објекта, утврђена у члану 5. став 3. ове одлуке,
помножи са 0,08% за стамбени дио, а 0,20% за пословни дио.
Минимална накнада износи
100,00 КМ.
3. Пословне објекте, тако да се грађевинска вриједност
објекта, утврђена у члану 5. став 3. ове одлуке, помножи са
0,20%.
Минимална накнада износи
100,00 КМ.
4. Објекте из члана 125. Закона, накнада износи 70,00 КМ
5. Сјечу стабала, уређење фасада, постављање
самосталних рекламних објеката, коришћење земљишта за
постављање објеката у сврху логоровања, рекреације и другo,
накнада износи
40,00 КМ
6. У случајевима када стручно мишљење и
урбанистичко техничке услове израђује овлашћена
организација, трошкови припреме урбанистичке
документације се плаћају у износу од
70,00 КМ.
Члан 7.
Накнада за трошкове издавања рјешења за уклањање
објеката, које се издаје на основу налаза вјештака или пројекта
за уклањање, износи за:
- објекте из члана 125. Закона
40,00 КМ
- за све остале објекте
70,00 КМ
Члан 8.
Накнада
за
трошкове
давања
сагласности
за
препарцелацију:
- између двије грађевинске парцеле износи
60,00 КМ
- између више од двије грађевинске парцеле
износи
100,00 КМ
Члан 9.
Накнада за трошкове издавања извода из докумената
просторног уређења (по једном изводу) по посебном захтјеву
инвеститора, односно, заинтересованог лица износи 20,00 КМ.
Члан 10.
Уколико се врши измјена и допуна раније издате
урбанистичке документације по захтјеву инвеститора накнада
се утврђује у износу од 20% од претходно утврђеног износа.

Члан 12.
Накнаду за технички преглед објеката сноси инвеститор и
иста се уплаћује на рачун Буџета општине Дервента прије
извршеног техничког прегледа објекта на основу рјешења
надлежног одјељења.
Висина накнаде утврђује се у бруто износу за:
1. Стамбене објекте, тако да се утврђена грађевинска
вриједност објекта према овој одлуци, множи са:
-0,25 % -за објекте до 200 м2
-0,20 % - за разлику површине преко 200 м2.
Минимални износ накнаде је
200,00 КМ
2. Пословни објекти чија је намјена трговина,
угоститељство, занатство и услуге у наведеним областима,
друштвене дјелатности, производња, складиште, спортски
терени, вјерски објекти и слично, тако да се утврђена
грађевинска вриједност објекта према овој одлуци, множи са:
-0,40 % - за објекте до 500 м2,
-0,30 % - за разлику површине преко 500 м2.
Минимални износ накнаде је
300,00 КМ
3. Бензинске станице у висини од 0,60 % од инвестиционе
вриједности.
Минимални износ накнаде је
1.800,00 КМ
4. Базне станице мобилне телефоније у износу
од
1.600,00 КМ
5. Путеве, водоводну мрежу и канализацију у износу
-1,30 КМ/m1 – до 500 m1,
- 1,00 КМ/m1- за сваки наредни 1 m1 од 501-1000 m1,
- 0,30 КМ/m1 – за сваки наредни 1 m1 од 1001 m1- 2000 m1,
- 0,10 КМ/m1 - за сваки наредни 1 m1 од 2000 m1.
6. Стубне трафостанице у износу од
800,00 КМ
Све остале трафостанице у износу од
1.200,00 КМ
7. Енергетски и телекомуникациони каблови у износу
-1,5 КМ/ m1- до1000 m1,
-1,00 КМ/ m1- за сваки 1 m1 од 1001 m1-2000 m1,
-0,30 КМ / m1 – за сваки 1 m1 од 2001 m1- 4000 m1,
-0,10 КМ / m1 - за сваки 1 m1 од 4001 m1.
8. Помоћни објекти у бруто износу
150,00 КМ
9. Остали објекти (мостови, бране, котловнице,
подстанице, уређење тргова, насипи, канали, игралишта,
школе, дјечји вртићи, резервоари за воду и други објекти), као
и реконструкција објеката према инвестиционој вриједности:
−
за објекте до 100.000,00 КМ инвестиционе вриједности
0,60 %
− за разлику 100.000 - 200.000,00 КМ инвестиционе
вриједности 0,50 %
− за разлику 200.000 - 500.000,00 КМ инвестиционе
вриједности 0,40 %
− за разлику преко 500.000,00 КМ инвестиционе
вриједности 0,30 %
Уколико је објекат мјешовитог карактера, висина накнаде
се утврђује тако да се саберу одговарајуће накнаде из овог
члана за стамбени и пословни дио објекта.
Члан 13.
Средства уплаћена по основу техничког прегледа
представљају бруто накнаду комисије у износу од 80%, а износ
од 20 % представља приход Буџета општине.
Средства која припадају комисији дијеле се на чланове
комисије и секретара о чему начелник одјељења, доноси
посебан закључак, након извршеног техничког прегледа.
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Члан 14.

Члан 5.

За објекте који нису наведени чланом 11. ове Одлуке
висина накнаде ће се одређивати посебним закључком
начелника одјељења.

(1) Центар за социјални рад своју дјелатност обавља
примјењујући савремена стручна и научна знања, важеће
законске и друге прописе, користећи методе социјалног и
другог стручног рада.
(2) Стручни рад Центра заснива се на примјени метода
тимског рада.

Члан 15.
Уколико се врши технички преглед накнадно изведених
радова по основу рјешења о отклањању недостатака,
инвеститор уплаћује и накнаду у износу од 25% утврђеног
износа трошкова техничког прегледа објеката из члана 11.
одлуке, а не мање од 100,00 КМ.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Ако у започетим поступцима за обављање послова
припреме урбанистичке документације и техничког прегледа
објеката, уплата накнада није извршена до дана ступања на
снагу ове одлуке, обрачун и уплата накнада ће се извршити у
складу са одредбама ове одлуке.
Члан 17.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење и Одјељење за финансије.
Члан 18.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о накнадама за обављање послова припреме
урбанистичке документације и техничког прегледа објеката
(„Службени гласник општине Дервента “, број 11/15).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-13/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 80. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16),
члана 5. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07,109/12 и 44/16), члана 39. став
2. тачка 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 34.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента је, на 15.
сједници одржаној 31. јануара 2018. године, донијела

О Д Л У К У
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање акта о оснивању
Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента
са Законом о социјалној заштити, Законом о систему јавних
служби и Законом о локалној самоуправи.
Члан 2.
(1) Назив установе је: Јавна установа „ Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента (у даљем тексту: Центар за
социјални рад).
(2) Скраћени назив установе је: ЈУ „Центар за социјални
рад Дервента“ Дервента.
(3) Сједиште Установе је у Дервенти, улица Триве Вујића
број 13.
Члан 3.
Оснивач Центра за социјални рад је Општина Дервента (у
даљем тексту: Оснивач).

Члан 6.
(1) Дјелатност Центра за социјални рад је: 88.99 - Остале
дјелатности социјалног рада без смјештаја, д. н.
(2) У спровођењу дјелатности социјалне заштите и
социјалног рада Центар за социјални рад врши јавна
овлашћења:
1) пружа прву стручну помоћ грађанима,
2) рјешава у првом степену о остваривању права
утврђених овим законом и одлукама о проширеним правима у
јединицама локалне самоуправе,
3) рјешава у првом степену о остваривању права из
области дјечје заштите,
4) рјешава у првом степену о остваривању права из
области породично-правне заштите и старатељства,
5) ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у
кривичном поступку,
6) пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима
из области социјалне заштите,
7) врши надзор над хранитељским породицама,
8) води евиденцију и документацију о правима, пруженим
услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности и
издаје увјерења на основу евиденције и
9) врши исплату новчаних права утврђених овим законом и
другим прописима и општим актима.
(3) Осим послова из става 2. овог члана, Центар за
социјални рад обавља и стручне послове у спровођењу
социјалне заштите и социјалног рада, породичне и дјечје
заштите, и то:
1) открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме
у области социјалне заштите,
2) предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних
потреба грађана и прати њихово извршење,
3) предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и
планирање развоја система социјалне заштите у локалним
заједницама, организује и спроводи одговарајуће облике
социјалне и дјечје заштите и непосредно пружа социјалне
услуге,
4) прати стање у области дјечје и породично-правне
заштите, покреће иницијативе и предлаже мјере за
унапређивање система дјечје и породичне заштите,
5) развија и унапређује превентивне активности које
доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,
6) пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући
третман, савјетодавне, терапијске услуге и стручну помоћ
корисницима,
7) подстиче, организује и координира професионални и
добровољни рад у области социјалне заштите,
8) ради на развоју разноврсних модела збрињавања
корисника у заједници и социјалних услуга у складу са
потребама корисника, развија социјални рад у заједници,
9) пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног
збрињавања и прихватилишта,
10) подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад,
међуљудску солидарност, добротворне и хуманитарне
дјелатности,
11) обавља послове савјетовалишта за проблеме брака и
породице, васпитања дјеце, усвојења, односа родитеља и
дјеце,
12) обавља аналитичко- истраживачке послове у локалним
заједницама и
13) обавља и друге послове утврђене законом и одлукама
јединица локалне самоуправе.

Члан 4.

Члан 7.

(1) Центар за социјални рад је јавна установа социјалне
заштите и има својство правног лица, које стиче уписом у
судски регистар код надлежног суда.
(2) У правном промету са трећим лицима Центар за
социјални рад иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе
одговара без ограничења свим својим средствима.

(1) Центар за социјални рад обавља дјелатност
средствима рада, у објектима и на непокретностима које му
оснивач да на управљање, као и средствима стеченим из
других извора.
(2) Оснивач је уплатио средства у износу од 2.000,00 КМ,
као оснивачки улог.
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(3) Оснивач може повећати вриједност основног капитала
новим улагањима.
(4) Оснивач не одговара за обавезе Центра за социјални
рад, осим до износа не унесеног улога у имовину установе.
Члан 8.
(1) Средства потребна за финансирање рада Центра за
социјални рад обезбјеђују се посредством:
1) буџета општине,
2) буџета Републике,
3) донаторских средстава, средстава правних и физичких
лица и прилога грађана и
4) других извора.
(2) Све финансијске трансакције Центар за социјални рад
ће обављати преко јединственог рачуна трезора општине и
преко рачуна посебних намјена општине Дервента, у складу са
трезорским начином пословања.
Члан 9.
У циљу обављања дјелатности због којих је Центар за
социјални рад основан оснивач ће:
1) вршити благовремено именовање и разрјешење органа
установе,
2) давати сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план установе;
3) разматрати и усвајати годишњи извјештај о пословању и
годишњи обрачун;
4) давати сагласност на Статут и Правилник о организацији и
систематизацији радних мјеста и
5) тражити квалитетно и стручно обављање послова у складу
са законом.
Члан 10.
(1) Центар за социјални рад је обавезан да послове из
своје надлежности врши квалитетно у складу са законом и на
начин који ће задовољити потребе и интересе корисника из
области за које је основан.
(2) Центар за социјални рад може вршити промјену своје
дјелатности само уз сагласност оснивача.
(3) Центар за социјални рад ће једном годишње подносити
извјештај о свом раду оснивачу и Министарству рада и
социјалне заштите.
(4) Оснивач према Центру за социјални рад има обавезе
утврђене овом одлуком, законским и подзаконским прописима,
којима је регулисана ова област.
Члан 11.
Органи руковођења и управљања Центром за социјални
рад су директор и управни одбор.
Члан 12.
(1) Директор руководи Центром за социјални рад,
представља и заступа Центар и одговоран је законитост рада
Центра.
(2) Директора Центра за социјални рад именује и
разрјешава Скупштина општине уз претходну сагласност
Министарства здравља и социјалне заштите, након
спроведеног поступка јавне конкуренције, на период од четири
године.

01.02.2018.
Члан 16.

Центар за социјални рад ће, у року од 30 дана од дана
доношења ове одлуке, извршити усклађивање Статута и
других општих аката установе, са законским прописима и овом
одлуком.
Члан 17.
Након ступања на снагу ова одлука замјењује Одлуку о
усклађивању оснивачког акта Јавне установе, Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 5/16).
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-15/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

17
На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,
број:
124/08,58/09,95/11 и 60/15), члана 4. Правилникa о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 20/12), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 37. и 89. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина
општине Дервента на 15. сједници од 31. јануара 2018. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОК РЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА, А У ОБУХВАТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ДЕРВЕНТА - СЈЕВЕР - ЛУГ“ ПУТЕМ ПРВЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
„MREŽA - NETWORK“ D. O. O. DERVENTA
Члан 1.
Продаје се путем прве лицитације непокретност земљиште означено као к.ч. 351/116, ливада 3. класе
површине 1.690 м2, К.О. Дервента 2, уписанo у ЗК уложак: 112,
у својини општине Дервента, а по купопродајној цијени у
износу од 19.185,50 КМ (словима: деветнаест хиљада стотину
осамдесет пет и 50/100 конвертибилних марака) „MREŽA NETWORK“ d.o.o. Derventa
„MREŽA - NETWORK“ d.o.o. Derventa., као купац је
обавезан да плати купопродајну цијену из става 1. овог члана у
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 2.
По основу прибављеног мишљења правобраниоца
Републике Српске, закључиће се уговор о купопродаји
непокретности из члана 1. ове одлуке, а који у име општине
потписује начелник општине.

Члан 13.

Члан 3.

(1) Управни одбор Центра за социјални рад именује и
разрјешава Скупштина општине, на приједлог Начелника
општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције, на
период од четири године.
(2) Управни одбор има три члана.
(3) Члан Управног одбора не може бити лице запослено у
Центру за социјални рад.

„MREŽA - NETWORK“ d.o.o. Derventa, као купац је обавезан
да за купљено земљиште плати накнаду за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

Члан 14.
Услови и поступак за избор, именовање и разрјешење
директора и управног одбора Центра за социјални рад, њихове
надлежности, права и обавезе регулишу се Статутом Центра
за социјални рад, у складу са законом.
Члан 15.
Министарство надлежно за социјалну заштиту врши
надзор над законитошћу рада и над спровођењем стручног
рада установе.

Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Стручна служба
начелника општине и Одјељење за просторно уређење.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-16/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 41/03), члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07,109/12 и 44/16), члана 79. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 79/15) и члана 37. став 2. тачка 33. Статута
општине Дервента (''Службени гласник општине Дервента'',
број 7/17), Скупштина општине Дервента је, на 15. сједници
одржаној 31. јануара 2018. године, донијела

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА – ПРЕДСТАВНИКА
ОСНИВАЧА У УПРАВНИ ОДБОР ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ТРОЛ“ ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање једног
члана – представника оснивача у Управни одбор Јавне
предшколске установе „Трол“ Дервента.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање чланова управног одбора Јавне предшколске
установе „Трол“ Дервента прописани су Законом о
министарским, владиним и другим именовањима и Статутом
Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор и именовање једног члана –
представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске
установе „Трол“ Дервента, чини саставни дио ове одлуке, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске'',
дневном листу ''Глас Српске“ и ''Дервентском листу''.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове
одлуке је 15 дана од дана посљедњег објављивања Конкурса у
једном од јавних гласила из става 1. овог члана.
Члан 4.
Поступак спровођења Конкурса, укључујући преглед
приспјелих пријава, интервју и предлагање кандидата, у
складу са Законом, Статутом и овом одлуком, извршиће
Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној
предшколској установи„Трол“ Дервента, коју ће именовати
Скупштина општине Дервента.
Члан 5.
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за општу
управу.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Дервента''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-17/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-1/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БРЕСТОВАЦ ВИНКИ ИЗ ГОРЊЕГ
ДЕТЛАКА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда БРЕСТОВАЦ
ВИНКЕ, Горњи Детлак, Дервента, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, БРЕСТОВАЦ ВИНКИ из
Горњег Детлака, Дервента (у даљем тексту: закупац),
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као:
кч. бр.266, назив парцеле ЧАРДАЧИНЕ, њива 6 класе,
површине 9.308 м2 и кч. бр.267/2, назив парцеле ЧАРДАЧИНЕ,
њива 5 класе, површине 2.059 м2 , уписане у ПЛ. Бр.99/6, К.О.
ГОРЊИ ДЕТЛАК, укупне површине 11.367 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у укупном износу од 72,28 КМ, односно за к.ч. бр:
266 , њива 6 класе у износу од 55,80 КМ, а за к.ч. бр: 267/2,
њива 5 класе у износу 16,48 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 65,05 КМ, а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 7,23 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за
остале године трајања закупa, годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-20/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
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Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-20/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, МИТРИЋ СИМЕУНУ ИЗ РАПЋАНА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда МИТРИЋ
СИМЕУНА, Рапћани, Дервента за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, МИТРИЋ СИМЕУНУ, из
Рапћана, Дервента (у даљем тексту: закупац), додјељује се у
закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске,
означено као кч. бр.320/2, назив парцеле ХЕПТИНГ, њива 6
класе, површине 30.187 м2, уписане у ПЛ. бр.34/4, К. О.
ОСОЈЦИ, укупне површине 30.187 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 181,12 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 163,01 КМ, а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 18,11 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за
остале године трајања закупa, годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-21/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

01.02.2018.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-7/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, УДОВИЧИЋ ЈОВИ ИЗ
КАЛЕНДЕРОВАЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда УДОВИЧИЋ
ЈОВЕ, Календеровци, Дервента за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, УДОВИЧИЋ ЈОВИ, из
Календероваца, Дервента (у даљем тексту: закупац),
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као кч. бр.1184/1, назив парцеле
ЈЕЗЕРЦЕ, њива 4 класе, површине 24.093 м2, уписане у ПЛ.
бр.58/11, К. О. КАЛЕНДЕРОВЦИ, укупне површине 24.093 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 216,83 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 195,13 КМ, а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 21,70 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за
остале године трајања закупa, годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-22/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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VI

Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.

22
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-17/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ЛЕЈИЋ ДЕЈАНУ ИЗ
КАЛЕНДЕРОВАЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју општине
Дервента путем прибављања писаних понуда, а у складу са
чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се
као најповољнија понуда ЛЕЈИЋ ДЕЈАНА, Календеровци,
Дервента за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, које се налази на територији
општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ЛЕЈИЋ ДЕЈАНУ, из
Календероваца, Дервента (у даљем тексту: закупац),
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као:
кч. бр.1335, назив парцеле ЛУГ, њива 6 класе, површине
1.630 м2, и кч. бр.1335, назив парцеле ЛУГ, њива 7 класе,
површине 18.288 м2, уписане у ПЛ. бр.58/11, К. О.
КАЛЕНДЕРОВЦИ, означене као БЛОК ПАРЦЕЛА КА-Т3 укупне
површине 19.918 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 119,50 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 107,55 КМ, а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 11,95 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за
остале године трајања закупa годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-23/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-11/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ВАСИЋ ДАЛИБОРУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда ВАСИЋ
ДАЛИБОРА, Дервента за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, које се налази на
територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ВАСИЋ ДАЛИБОРУ, из
Дервенте (у даљем тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске,
означено као кч. бр.1343, назив парцеле ЛУГ, њива 7 класе,
површине 12.560 м2, уписане у ПЛ. бр.58/11, К. О.
КАЛЕНДЕРОВЦИ, укупне површине 12.560 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује се
у закуп ради обављања сточарске производње на период од
12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 75,36 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 67,76 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 7,60 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину закупа
уплати прије закључивања уговора о закупу, а за остале
године трајања закупa годишњу закупнину уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
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V

IV

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-24/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-3/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ВУЈИЧИЋ МИЛЕНКУ ИЗ ДОЊЕ
БИШЊЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда ВУЈИЧИЋ
МИЛЕНКА, Доња Бишња, Дервента за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-25/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-16/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, СТЈЕПАНОВИЋ ДЕЈАНУ ИЗ ПОЉА

II

I

У складу са тачком I ове одлуке, ВУЈИЧИЋ МИЛЕНКУ, из
Доње Бишње, Дервента (у даљем тексту: закупац), додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
кч. бр.308, назив парцеле БАРБАРИШТЕ, њива 7 класе,
површине 41.773 м2, и кч. бр.308, назив парцеле
БАРБАРИШТЕ, њива 6 класе, површине 81.423 м2 уписане у
ПЛ. бр.58/11, К. О. КАЛЕНДЕРОВЦИ, означене као БЛОК
ПАРЦЕЛА КА-Т2, укупне површине 123.196 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.

На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту,
прихвата
се
као
најповољнија
понуда
СТЈЕПАНОВИЋ ДЕЈАНА, Поље, Дервента за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.

III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 739,18 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 665,18 КМ, а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 74,00 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за
остале године трајања закупa годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

II
У складу са тачком I ове одлуке, СТЈЕПАНОВИЋ ДЕЈАНУ,
из Поља, Дервента (у даљем тексту: закупац), додјељује се у
закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске,
означено као кч. бр.622, назив парцеле ТОМАСУША, њива 6
класе, површине 57.517 м2, уписане у ПЛ. бр.62/4, К. О.
ЖЕРАВАЦ, укупне површине 57.517 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 345,10 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 310,10 КМ, а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 35,00 КМ.
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Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину закупа
уплати прије закључивања уговора о закупу, а за остале
године трајања закупa, годишњу закупнину уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-26/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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III

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 69,22 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 62,30 КМ, а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 6,92 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за
остале године трајања закупa, годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику општине Дервента”.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-5/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПЕТКОВИЋ ДЕЈАНУ ИЗ
КАЛЕНДЕРОВАЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-27/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-18/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда ПЕТКОВИЋ
ДЕЈАНА, Календеровци, Дервента за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ПЕТКОВИЋ ДЕЈАНУ, из
Календероваца, Дервента (у даљем тексту: закупац),
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као кч. бр.85, назив парцеле
МАЧКОВИНА, њива 7 класе, површине 11.537 м2, уписане у
ПЛ. бр.58/11, К. О. КАЛЕНДЕРОВЦИ, укупне површине 11.537
м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ФАРМА „ТОМИНЧИЋ“ СТУДЕНКО
ТОМИНЧИЋ С. П. ДЕРВЕНТА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда ФАРМА
„ТОМИНЧИЋ“ Студенко Томинчић, с. п. Дервента за додјелу у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске,
које се налази на територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ФАРМА „ТОМИНЧИЋ“
Студенко Томинчић, с. п. Дервента (у даљем тексту: закупац),
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као:
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кч. бр.227, назив парцеле ТРАВЊАК, њива 5 класе,
површине 8.877 м2, кч. бр.835, назив парцеле ТРАВЊАК, њива
5 класе, површине 63.089 м2 и кч. бр.835, назив парцеле
ТРАВЊАК, њива 6 класе, површине 20.586 м2 уписане у ПЛ.
бр.86/2, К. О. БИШЊА, укупне површине 92.552 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 699,22 КМ, oдносно за к. ч. бр.227 у
износу 71,00 КМ, за кч. бр.835, њива 5 класе у износу 504,71
КМ и за кч. бр.835, њива 6 класе у износу 123,51 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 629,30 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 69,92 КМ.
За пољопривредно земљиште означено као кч. бр.835,
назив парцеле ТРАВЊАК, њива 6 класе, површине 20.586 м2,
које је запуштено и зарасло коровским и дрвенастим растињем
40 %, закупац се ослобађа плаћања закупнине за другу годину
трајања закупа у износу од 123,51 КМ.
Закупац је дужан да за другу годину трајања закупа уплати
годишњу закупнину у износу од 575,71 KM, која је умањена за
запуштено пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а за
остале године закупа, годишњу закупнину уплаћује у пуном
износу.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за
остале године трајања закупa исту уплаћује 30 дана унапријед
за наредну годину.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.

01.02.2018.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ГРОЗДАНОВИЋ ЗДРАВКУ ИЗ ПОЉА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту,
прихвата
се
као
најповољнија
понуда
ГРОЗДАНОВИЋ ЗДРАВКА, Поље, Дервента за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ГРОЗДАНОВИЋ
ЗДРАВКУ, из Поља, Дервента (у даљем тексту: закупац),
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као:
кч. бр.1682, назив парцеле ЋЕСТИЧКА, њива 6 класе,
површине 17.079 м2, и кч. бр.1682, назив парцеле ЋЕСТИЧКА,
њива 7 класе, површине 76.863 м2 уписане у Л. Н. бр.106/0,К.
О. ПОЉЕ, означене као БЛОК ПАРЦЕЛА П-Т1 укупне
површине 93.942 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 563,64 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 507,28 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 56,36 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за
остале године трајања закупa, годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

VII

V

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

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-28/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-2/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-29/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
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број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-14/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, РАДИШКОВИЋ МЛАДЕНУ ИЗ
КАЛЕНДЕРОВАЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту,
прихвата
се
као
најповољнија
понуда
РАДИШКОВИЋ МЛАДЕНA, Календеровци, Дервента за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, које се налази на територији општине
Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, РАДИШКОВИЋ
МЛАДЕНА, из Календероваца, Дервента (у даљем тексту:
закупац), додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске, означено као:
кч. бр.1378, назив парцеле ЛУГ, њива 5 класе, површине
9.965 м2, уписане у ПЛ. бр.58/11, К. О. КАЛЕНДЕРОВЦИ, и к. ч.
бр: 1296/1 назив парцеле ЛУГ, њива 7 класе, површине 8.102
м2, и к. ч. бр: 1296/1 назив парцеле ЛУГ, њива 5 класе,
површине 5.695 м2, уписане у ПЛ. бр.58/11, К. О.
КАЛЕНДЕРОВЦИ, означене као БЛОК ПАРЦЕЛА КА-Т7, укупне
површине 13.797 м2. Укупна површина земљишта за закуп
23.762 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 173,89 КМ и то за кч. бр.1378 у износу
79,72 КМ и за БЛОК ПАРЦЕЛУ КА-Т7 у износу од 94,17 КМ
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 156,39 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 17,50 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за
остале године трајања закупa, годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
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Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-4/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, МИЛОЈЕВИЋ МИЛОМИРУ ИЗ
ТРСТЕНАЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда МИЛОЈЕВИЋ
МИЛОМИРА, Трстенци, Дервента за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, МИЛОЈЕВИЋ
МИЛОМИРУ, из Трстенаца, Дервента (у даљем тексту:
закупац), додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске, означено као кч. бр.46, назив
парцеле ЛУКА, њива 5 класе, површине 24.333 м2 и кч. бр.46,
назив парцеле ЛУКА, њива 6 класе, површине 60.594 м2,
уписане у ПЛ. бр.46/3, К. О. ПЈЕВАЛОВАЦ, означене као БЛОК
ПАРЦЕЛА Т1, укупне површине 84.927 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује се
у закуп ради обављања сточарске производње на период од
12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 558,22 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 502,40 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 55,82 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу.
Закупац се ослобађа плаћања годишње закупнине за другу
годину трајања закупа, у износу 558,22 КМ, јер је предметно
земљиште означено кч. бр.46, њива 5 класе, површине 24.333
м2 и кч. бр.46, њива 6 класе, површине 60.594 м2, означене као
БЛОК ПАРЦЕЛА Т1, укупне површине 84.927 м2, запуштено и
зарасло коровским и дрвентастим растињем 20 %, а за остале
године трајања закупa, годишњу закупнину уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
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Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

закупa годишњу закупнину уплаћује 30 дана унапријед за
наредну годину у пуном износу.

V

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-31/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

IV

V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-6/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ТАДИЋ ЉУБОМИРУ ИЗ ВЕЛИКЕ
СОЧАНИЦЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда ТАДИЋ
ЉУБОМИРА, Велика Сочаница, Дервента за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ТАДИЋ ЉУБОМИРУ, из
Велике Сочанице, Дервента (у даљем тексту: закупац),
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као кч. бр.1764, назив парцеле
КРУШКЕ, њива 6 класе, површине 22.349 м2 уписане у ПЛ.
бр.274/6, К. О. МОДРАН, укупне површине 22.349 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. Ове тачке
додјељује се у закуп ради обављања сточарске производње на
период од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 134,09 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 120,09 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 14,00 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу.
Закупац се ослобађа плаћања годишње закупнине за другу
годину трајања закупа у износу од 134,09 КМ, јер је предметно
земљиште кч. бр.1764, њива 6 класе, површине 22.349 м2,
означено као запуштено 20 %, а за остале године трајања

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-32/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-19/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ЈУТРИЋ ИЛИЈИ ИЗ ДРИЈЕНА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда ЈУТРИЋ
ИЛИЈЕ, Дријен, Дервента за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, које се налази на
територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ЈУТРИЋ ИЛИЈИ, из
Дријена, Дервента (у даљем тексту: закупац), додјељује се у
закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске,
означено као:
кч. бр.1415/1, назив парцеле МАЛИЦА, њива 5 класе,
површине 80.014 м2, кч. бр.1415/1, назив парцеле МАЛИЦА,
њива 6 класе, површине 102.462 м2, и кч. бр.1415/1, назив
парцеле МАЛИЦА, њива 7 класе, површине 20.125 м2 уписане
у ПЛ. бр.99/6, К. О. ГОРЊИ ДЕТЛАК, означене као БЛОК
ПАРЦЕЛА ГД-Т1 укупне површине 202.601 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
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III

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 1.375,63 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1.238,07 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 137,56 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу.
Закупац се ослобађа плаћања годишње закупнине за другу
годину трајања закупа у износу од 1.375,63 КМ, јер је
предметно земљиште означено кao кч. бр.1415/1, њива 5
класе, површине 80.014 м2, кч. бр.1415/1, њива 6 класе,
површине 102.462 м2, и кч. бр.1415/1, њива 7 класе, површине
20.125 м2, означене као БЛОК ПАРЦЕЛА ГД-Т1 укупне
површине 202.601 м2, запуштено и зарасло коровским и
дрвенастим растињем 20 %, а за остале године трајања закупa
годишњу закупнину уплаћује 30 дана унапријед за наредну
годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-33/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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ГОРАНА, Велика Сочаница, Дервента за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ТАДИЋ ГОРАНУ, из
Велике Сочанице, Дервента (у даљем тексту: закупац),
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као:
кч. бр.1917, назив парцеле ЛУКЕ, њива 5 класе, површине
20.380 м2 и кч. бр.1909/1, назив парцеле ЛЕКИНО БРДО, њива
7 класе, површине 113.209 м2, уписане у ПЛ. бр.274/6, К. О.
МОДРАН, укупне површине 133.589 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 842,29 КМ, односно за кч. бр.1917 у
износу од 163,04 КМ, а за кч. бр.1909/1 у износу од 679,25 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 757,29 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 85,00 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу.
Закупац се ослобађа плаћања годишње закупнине за другу
годину трајања закупа за кч. бр.1909/1, њива 7 класе,
површине 113.209 м2 које је запуштено и зарасло коровским и
дрвенастим растињем 20 %, у износу од 679,25 КМ.
Закупац је дужан да за другу годину трајања закупа уплати
годишњу закупнину у износу од 163,04 КМ, која је умањена за
запуштено пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а за
остале године трајања закупa годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
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Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-15/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ТАДИЋ ГОРАНУ ИЗ ВЕЛИКЕ
СОЧАНИЦЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда ТАДИЋ

VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-34/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-13/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
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Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ЋУДИЋ РАДИ ИЗ ЦРНЧЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда ЋУДИЋ
РАДЕ, Црнча, Дервента за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, које се налази на
територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ЋУДИЋ РАДИ, из Црнче,
Дервента, (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске,
означено као:
кч. бр.1564/1, назив парцеле БЕГЛУЦИ, њива 7 класе,
површине 46.944 м2, кч. бр.1564/1, назив парцеле БЕГЛУЦИ,
њива 6 класе, површине 78.171 м2, кч. бр.1564/2, назив
парцеле БЕГЛУЦИ, њива 4 класе, површине 37.258 м2 и кч.
бр.1564/3, назив парцеле БЕГЛУЦИ, њива 6 класе, површине
7.300 м2, уписане у ПЛ. бр.130/3, К. О. ГОРЊА ЛУПЉАНИЦА,
означене као БЛОК ПАРЦЕЛА Г-Т1, укупне површине 169.673
м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 1.129,80 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 999,80 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 130,00 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу.
Закупац се ослобађа плаћања годишње закупнине за другу
годину трајања закупа, у износу од 1.129,80КМ за предметно
земљиште које је означено као кч. бр.1564/1, њива 7 класе,
површине 46.944 м2, кч. бр.1564/1, њива 6 класе, површине
78.171 м2, кч. бр.1564/2, њива 4 класе, површине 37.258 м2 и
кч. бр.1564/3, њива 6 класе, површине 7.300 м2, означене као
БЛОК ПАРЦЕЛА Г-Т1, укупне површине 169.673 м2, које је
запуштено и зарасло коровским и дрвенастим растињем 35 %,
а за остале године трајања закупa годишњу закупнину
уплаћује 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента”.

01.02.2018.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-35/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-12/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, СУБИЋ ОЛИВЕРУ ИЗ ГОРЊЕГ
ДЕТЛАКА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда СУБИЋ
ОЛИВЕРА, Горњи Детлак, Дервента за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, које
се налази на територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, СУБИЋ ОЛИВЕРУ, из
Горњег Детлака, Дервента (у даљем тексту: закупац),
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као:
кч. бр.454, назив парцеле БАЈКОВАЦ, њива 4 класе,
површине 46.738 м2, и кч. бр.454, назив парцеле БАЈКОВАЦ,
њива 5 класе, површине 22.065 м2, уписане у ПЛ. бр.104/4, К.
О. ДОЊА ЛУПЉАНИЦА, означене као БЛОК ПАРЦЕЛА Л-Т1
укупне површине 68.803 м2.
Земљиште означено као кч. бр.1277 назив парцеле ЛУГ,
њива 7 класе, површине 165.255 м2, уписане у ПЛ. бр.58/11, К.
О. КАЛЕНДЕРОВЦИ.
Укупна површина која се даје у закуп je 234.058 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 1.588,69 КМ, односно за БЛОК
ПАРЦЕЛУ Л-Т1 у износу од 597,16 КМ, а за кч. бр.1277 у
износу од 991,53 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1.428,69 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 160,00 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу.
Закупац се ослобађа плаћања годишње закупнине за другу
годину трајања закупа за кч. бр.1277, њива 7 класе, површине
165.255 м2, које је запуштено и зарасло коровским и
дрвенастим растињем 30 %, у износу од 991,53 КМ.
Закупац је дужан да за другу годину трајања закупа уплати
годишњу закупнину у износу од 597,16 КМ, која је умањена за
запуштено пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а за
остале године трајања закупa годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
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01.02.2018.
IV

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
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Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу.
Закупац се ослобађа плаћања годишње закупнине за другу
годину трајања закупа, у износу од 2.599,26 КМ, за кч. бр.1547,
ливада 3 класе, површине 259.926 м2, које је означено као
запуштено и зарасло коровским и дрвенастим растињем 40 %,
а за остале године трајања закупa, годишњу закупнину
уплаћује 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

VII

V

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

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-36/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-9/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, САВИЋ МИРИ ИЗ ДРИЈЕНА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда САВИЋ
МИРЕ, Дријена, Дервента за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, које се налази на
територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, САВИЋ МИРИ, из
Дријена, Дервента (у даљем тексту: закупац), додјељује се у
закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске,
означено као кч. бр.1547, назив парцеле МАЛИЦА, ливада 3
класе, површине 259.926 м2 уписане у ПЛ. бр.99/6, К. О.
ГОРЊИ ДЕТЛАК, укупне површине 259.926 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 2.599,26 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 2.339,26 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 260,00 КМ.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-37/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-10/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ЂУКИЋ ГОРАНУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда ЂУКИЋ
ГОРАНА, Дервента за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, које се налази на
територији општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ЂУКИЋ ГОРАНУ, из
Дервенте (у даљем тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске,
означено као:
кч. бр.446/2, назив парцеле БАЈКОВАЦ, њива 4 класе,
површине 2.756 м2, кч. бр.446/2, назив парцеле БАЈКОВАЦ,
њива 5 класе, површине 9.946 м2, кч. бр.446/2, назив парцеле
БАЈКОВАЦ, њива 6 класе, површине 22.688 м2, кч. бр.446/2,
назив парцеле БАЈКОВАЦ, њива 7 класе, површине 34.713 м2
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кч. бр. и 446/1, назив парцеле БАЈКОВАЦ, ливада 3 класе,
површине 16.396 м2 уписане у ПЛ. бр.104/4, К. О. ДОЊА
ЛУПЉАНИЦА, означена као БЛОК ПАРЦЕЛА Л-Т2 укупне
површине 86.499 м2.
Земљиште означено као кч. бр.451, назив парцеле
БАЈКОВАЦ, ливада 2 класе, површине 16.971 м2 и кч. бр.451,
назив парцеле БАЈКОВАЦ, ливада 3 класе, површине 22.920
м2 уписане у ПЛ. бр.104/4, К. О. ДОЊА ЛУПЉАНИЦА,
означене као БЛОК ПАРЦЕЛА Л-Т3 укупне површине 39.891
м2.
Укупна површина која се даје у закуп je 126.390 м2.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања сточарске производње на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 1.028,59 КМ, односно за БЛОК
ПАРЦЕЛУ Л-Т2 у износу од 612,71 КМ, а за БЛОК ПАРЦЕЛУ ЛТ3 у износу од 415,88 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 925,73 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 102,86 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу.
Закупац се ослобађа плаћања годишње закупнине за другу
годину трајања закупа у износу од 415,88 КМ, за земљиште кч.
бр.451, ливада 2 класе, површине 16.971 м2 и кч. Бр.451,
ливада 3 класе, површине 22.920 м2, означенe као БЛОК
ПАРЦЕЛА Л-Т3 укупне површине 39.891 м2, које је запуштено
25 %.
Закупац је дужан да за другу годину трајања закупа уплати
годишњу закупнину у износу од 612,71 КМ, која је умањена за
запуштено пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а за
остале године трајања закупa, годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

01.02.2018.

пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.03.5-3304709-8/17 од 14.12.2017. године, Скупштина општине
Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, „КОНСАЛТИНГ ТИМ“Д. О. О.
ДЕРВЕНТА, ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЂУКИЋ СИНИША
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Дервента путем прибављања писаних
понуда, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту,
прихвата
се
као
најповољнија
понуда
„КОНСАЛТИНГ ТИМ“д. о. о. Дервента, одговорно лице Ђукић
Синиша, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, које се налази на територији
општине Дервента.
II
У складу са тачком I ове одлуке, „КОНСАЛТИНГ ТИМ“д. о.
о. Дервента, одговорно лице Ђукић Синиша (у даљем тексту:
закупац), додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске, означено као:
кч. бр.395/1, назив парцеле ЈАБУКОВАЦ, воћњак 1 класе,
површине 244.634 м2 и кч. бр.395/1, назив парцеле
ЈАБУКОВАЦ, воћњак 2 класе, површине 56.786 м2 уписане у
ПЛ. бр.58/11, К. О. КАЛЕНДЕРОВЦИ, укупне површине 301.420
м2, означене као БЛОК ПАРЦЕЛА К-Т1, укупне површине
301.420 м2
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује
се у закуп ради обављања ратарске производње на период од
12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 3.560,25 КМ.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 3.204,22 КМ а која је умањена за износ
уплаћене кауције од 356,03 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а за
остале године трајања закупa, годишњу закупнину уплаћује 30
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
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IV

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Начелник општине Дервента и закупац ће закључити уговор о
закупу пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
испуњењем било које од претпоставки из члана 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.

VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕВЕНТА
Број: 01-022-38/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број:
93/06,86/07,14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 47/12,65/15, и 45/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 2. Статута Општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и
претходно
прибављене
сагласности
Министарства

V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Дервента”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-39/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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РЈЕШЕЊЕ

39
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37.
став 2. и члана 89. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018.
године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА О ДОДЈЕЛИ НА
КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧОЛИЋ (СЛАВКО) НЕДЕЉКУ ИЗ
ДЕРВЕНТЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ
ЗГРАДЕ
1. Престаје да важи Рјешење о додјели на коришћење
градског грађевинског земљишта у државној својини ЧОЛИЋ
(Славко) НЕДЕЉКУ из Дервенте ради изградње стамбенопословне зграде број 01-022-71 од 13.06.2002. године
(„Службени гласник општине Дервента“, број 4/02).
2. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Дервента, на сједници одржаној
13.06.2002. године донијела је Рјешење број: 01-022-71, којим
је додијелила неизграђено градско грађевинско земљиште у
државној својини, означено као к. ч. број 1544/5, површине 337
м2, КО Дервента2, на коришћење уз накнаду, ЧОЛИЋ (Славко)
НЕДЕЉКУ из Дервенте, ради изградње стамбено-пословне
зграде.
Предметна парцела означена као к. ч. број 1544/5 уписана
је у катастру земљишта у Посједовни лист број 280 КО
Дервента 2, у коме се као посједник са 1/1 дијела, води
општина Дервента.
Наведеним рјешењем (тачка 2. и 3. ), утврђена је обавеза
именованог, да у року од 15 дана од дана пријема истог,
уплати накнаду за преузето земљиште у износу од 1.011,00
КМ, те накнаду за погодности коришћења додијељеног
земљишта (ренту) у износу од 2.700,00 КМ, а која се
обрачунава за 150 м2 корисне површине по ЈУС-у УЦ.2100
изведбеног пројекта.
Тачком 5. Рјешења је прописано да, уколико корисник не
испуни обавезе у датом року, рјешење престаје да важи.
Обзиром да је Чолић (Славко) Недељко, дана 05.07.2002.
године, извршио уплату износа од 1.011,00 КМ на име накнаде
за преузето земљиште али, да до данашњег дана није испунио
обавезу плаћања накнаде за погодности коришћења
додијељеног земљишта (ренту) у износу од 2.700,00 КМ, да на
предметној парцели нема изграђеног стамбено-пословног
објекта, пратећих садржаја за изградњу објекта, нити је до
предметне парцеле обезбијеђен колски приступ, предложено
је Скупштини општине Дервента доношење рјешења као у
диспозитиву.
По правоснажности овог рјешења извршиће се поврат
новчаног износа уплаћеног на име накнаде за преузето
земљиште у висини од 1.011,00 КМ.
Скупштина општине Дервента је на 15. сједници одржаној
31. јануара 2018. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против овог рјешења није допуштена жалба, али се може
тужбом покренути поступак пред Основним судом у Дервенти.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-19/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07,109/12 и 44/16), члана 79. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 79/15) и члана 37. став 2. тачка 33. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17), Скупштина општине Дервента је, на 15. сједници
одржаној 31. јануара 2018. године, донијела

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБOРА ЈАВНЕ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ТРОЛ“, ДЕРВЕНТА
1. Разрјешавају се дужности чланови Управног одбора Јавне
предшколске установе „Трол“, Дервента, са 04.02.2018. године,
због истека мандата, на који су бирани:
− Алексић Драгана, представник оснивача,
− Тепић Дубравка, представник савјета родитеља и
− Симић
Гордана,
представник
стручног
особља
предшколске установе.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Дервента је на 15. сједници одржаној
04. фебруара 2014. године, Рјешењем број: 01-111-14/14,
именовала чланове Управног одбора Јавне предшколске
установе „Трол“ Дервента и то представника оснивача након
спроведеног поступка јавне конкуренције, а на приједлог
савјета родитеља и стручног вијећа предшколске установе
именовала остале чланове и то на мандат у трајању од четири
године.
Како члановима Управног одбора, мандат у трајању од
четири године, истиче 04. фебруара 2018. године, неопходно
је разријешити дужности чланове Управног одбора са даном
истека мандата, донијети Одлуку о расписивању јавног
конкурса за избор и именовање члана-представника оснивача
у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента
и именовати вршиоце дужности чланова управног одбора до
окончања поступка јавне конкуренције у складу са законом, јер
до истека мандата неће бити одржана нaредна сједница
Скупштине општине. На основу напријед наведеног, начелник
општине предложио је Скупштини општине Дервента,
доношење овог рјешења.
Скупштина општине Дервента, је на 15. сједници одржаној
31. јануара 2018. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог
не може се уложити жалба, али се може тужбом покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана достављања овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-8/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'' број 41/03), члана 16.
Закона о систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 37. став
2. тачка 33. Статута општине Дервента (''Службени гласник
општине Дервента'', број 7/17), Скупштина општине Дервента
је, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ТРОЛ'' ДЕРВЕНТА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне
предшколске установе „Трол“ Дервента са 04.02.2018. године,
именују се,
− АЛЕКСИЋ ДРАГАНА, представник оснивача,
− СИМИЋ ГОРДАНА, представник стручног особља
предшколске установе и
− ТЕПИЋ ДУБРАВКА, представник Савјета родитеља.
2. Вршиоци дужности чланова Управног одбора се именују до
завршетка поступка јавне конкуренције у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Дервена“'.
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О б р а з л о ж е њ е:
Како је досадашњи Управни одбор Јавне предшколске
установе ''Трол'' Дервента разријешен дужности због истека
мандата на који је биран, неопходно је именовати вршиоце
дужности чланова Управног одбора ове установе до завршетка
поступка јавне конкуренције у складу са Законом.
У смислу одредбе члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'' број:
68/07,109/12 и 44/16), Начелник општине је, за вршиоца
дужности једног члана - представника оснивача у Управни
одбор Јавне предшколске установе ''Трол'' Дервента, до
завршетка поступка јавне конкуренције, предложио Алексић
Драгану, досадашњег члана-представника оснивача у
Управном одбору ове установе. Из Јавне предшколске
установе ''Трол'' Дервента, за вршиоца дужности члана представника стручног особља у Управни одбор ове установе
предложена је Симић Гордана, а за вршиоца дужности члана представника Савјета родитеља у Управни одбор, ове
установе, предложена је Тепић Дубравка.
Скупштина општине Дервента је на 15. сједници одржаној
31. јануара 2018. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се
не може уложити жалба, али се може тужбом покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-9/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07,109/12 и 44/16), члана 70. Закона о туризму („Службени
гласник Републике Српске“, број 45/17) и члана 37. став 2.
тачка 33. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента
је, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБOРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА“, ДЕРВЕНТА
1. Разрјешавају се дужности чланова Управног одбора Јавне
установе „Туристичка организација општине Дервента“,
Дервента, са 04.02.2018. године, због истека мандата на који
су бирани:
− Миладиновић Биљана,
− Теофиловић Биљана и
− Мрђа Саша.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Дервента је на 15. сједници одржаној
4. фебруара 2014. године, Рјешењем број: 01-111-9/14,
именовала чланове Управног одбора Јавне установе
„Туристичка организација општине Дервента“ Дервента, на
период у трајању од четири године.
Како члановима Управног одбора, мандат у трајању од
четири године, истиче 4. фебруара 2018. године, неопходно је
разријешити дужности чланове Управног одбора са даном
истека мандата, и именовати вршиоце дужности чланова
Управног одбора до окончања поступка јавне конкуренције у
складу са законом, јер до истека мандата неће бити одржана
наредна сједница Скупштине општине.
На основу напријед наведеног, Начелник општине
предложио је Скупштини општине Дервента, доношење овог
рјешења.
Скупштина општине Дервента је, на 15. сједници одржаној
31. јануара 2018. године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог
не може се уложити жалба, али се може тужбом покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана достављања овог рјешења.

01.02.2018.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-10/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 37. став 2. тачка
33. Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Скупштина општине Дервента је, на 15.
сједници одржаној 31. јануара 2018. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА“, ДЕРВЕНТА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне
установе „Туристичка организација општине Дервента“,
Дервента, са 04.02.2018. године, именују се:
− БИЉАНА МИЛАДИНОВИЋ, предсједник
− БИЉАНА ТЕОФИЛОВИЋ, члан и
− САША МРЂА, члан
2. Вршиоци дужности чланова Управног одбора именују се
до завршетка поступка јавне конкуренције у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Како је досадашњи Управни одбор Јавне установе
„Туристичка организација општине Дервента“, Дервента,
разријешен дужности због истека мандата на који је биран, са
04.02.2018. године, неопходно је именовати вршиоце дужности
чланова Управног одбора до завршетка поступка јавне
конкуренције у складу са Законом.
У смислу одредбе члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'' број:
68/07,109/12 и 44/16), Начелник општине је, за вршиоце
дужности чланова у Управни одбор Јавне установе ''
Туристичка организација општине Дервента '' Дервента, до
завршетка поступка јавне конкуренције, предложио чланове
Управног одбора као у тачки 1. диспозитива рјешења.
Скупштина општине Дервента, је на 15. сједници одржаној
31. јануара 2018. године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се
не може уложити жалба, али се може тужбом покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-11/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03) и члана 37. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/14),
Скупштина општине Дервента je, на 15. сједници одржаној 31.
јануара 2018. године, донијела

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 2

01.02.2018.

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПО ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊА У ЈАВНОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „ТРОЛ“ ДЕРВЕНТА
1. Разрјешавају се дужности, због истека мандата, чланови
Комисије за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној
предшколској установи „Трол“ Дервента, у саставу:
1. Кричковић Милован, предсједник,
2. Гојковић Славен, члан,
3. Пријевић Синиша, члан,
4. Недић Денис, члан и
5. Кујача Селена, члан.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Дервента, претходног сазива, је
својим Рјешењем број: 01-111-101/13 од 15.10.2013. године
именовала Комисију за избор по јавном конкурсу за
именовања у Јавној предшколској установи „Трол“ Дервента,
на мандат од четири године, односно, на вријеме трајања
мандата Скупштине општине њеног сазива.
Због истека мандата на који је именована, неопходно је
разријешити Комисију за избор по јавном конкурсу за
именовања у Јавној предшколској установи „Трол“ Дервента, у
претходном саставу.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на
15. сједници одржаној 22.01.2018. године, утврдила Приједлог
рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Дервента је, на 15. сједници одржаној
31. јануара 2018. године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се
не може уложити жалба, али се може тужбом покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-12/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), чл.37. и 54. став 1. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/14), Скупштина општине Дервента je, на 15. сједници
одржаној 31. јануара 2018. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПО ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊA У ЈАВНОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „ТРОЛ“ ДЕРВЕНТА
I
У Комисију за избор по jавном конкурсу за именовањa у
Јавној предшколској установи „Трол “ Дервента (у даљем
тексту: Комисија за избор) именују се:
1. Славен Пашалић, предсједник,
2. Станиша Микеревић, члан,
3. Синиша Пријевић, члан,
4. Денис Недић, члан,
5. Славен Ћорић, члан.
II
Комисија из тачке I овог рјешења именује се на вријеме
трајања мандата Скупштине општине Дервента у овом сазиву.
III
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
спроведе поступак по јавним конкурсима за именовања свих
органа у Јавној предшколској установи „Трол“ Дервента, које
распише Скупштина општине Дервента у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске, што укључује, разматрање приспјелих пријава на

29

конкурс, утврђивање листе кандидата који су ушли у ужи
избор, обављање интервјуа са кандидатима и утврђивање
ранг-листе кандидата на основу стручних способности и
извјештај о спроведеном поступку за директора са препоруком
достави
Скупштини
општине
Дервента
на
коначно
одлучивање, а извјештај о спроведеном поступку за чланове
управног одбора достави Начелнику општине, који ће
приједлог доставити Скупштини општине на коначно
одлучивање.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 9. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, прописано је да одговорни
јавни службеник (Скупштина општине Дервента) је одговорна
за именовање чланова Комисије за избор, која се састоји од 5
чланова, од којих су најмање три службеници. За чланове
Комисије за избор се именују по могућности лица која познају
одредбе Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске и који посједују стручно
знање у одговарајућим областима. Друга два члана Комисије
за избор именују се на основу истих критеријума.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је, на
15. сједници одржаној 22.01.2018. године, утврдила Приједлог
рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 15. сједници одржаној
31. јануара 2018. Године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се
не може уложити жалба, али се може тужбом покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-13/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16) и члана 37. став 2. и члана 89. став 2. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/17) Скупштина општине Дервента je, на 15. сједници
одржаној 31. јануара 2018. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА
РП „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК БР.4“
1. У Савјет за израду измјене дијела Регулационог плана
„ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК бр.4“ именују се:
1) Зорка Павковић, предсједник Савјета,
2) Тања Ћорковић-Ножица, члан Савјета и
3) Сњежана Ђекић, члан Савјета.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Одредбом члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13,106/15 и 3/16), прописано је, да на приједлог носиоца
припреме плана (према одредби члана 41. став 2. Закона,
носилац припреме за израду документа просторног уређења
који доноси скупштина јединице локалне самоуправе је орган
надлежан за послове уређења простора или други орган или
организација коју одреди надлежна скупштина одлуком о
изради плана) надлежна скупштина именује савјет плана ради
укупног праћења израде документа просторног уређења,
вођења јавне расправе и усаглашавање ставова и интереса
зависно од потребе, обима и врсте документа, односно, да се
савјет формира након ступања на снагу одлуке о приступању
изради, односно, измјени или допуни документа, на рок док се
тај документ не донесе.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 2

30

Скупштина општине Дервента je донијела Одлуку о изради
измјене дијела Регулационог плана „ЦЕНАТР ИСТОК-ЦЕНТАР
ЗАПАД-БЛОК бр.4“, број 01-022-220/17 од 28.09.2017. године
(„Службени гласник општине Дервента“ број 13/17), којом је
одређено да је Одјељење за просторно уређење носилац
припреме плана. Као носилац припреме за израду и доношење
плана, Одјељење је сачинило овај приједлог рјешења, те
предложило Начелнику општине да исто упути Скупштини
општине Дервента на усвајање.
Скупштина општине Дервента је, на 15. сједници одржаној
31. јануара 2018. године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се
не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор
пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана
пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-14/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 140.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 9/17), Скупштина општине
Дервента je, на 15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године,
а након разматрања Извјештаја о реализацији Програма
подстицаја пољопривредне производње у 2017. години на
подручју општине Дервента, донијела

ЗАКЉУЧ АК
1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о
реализацији
Програма
подстицаја
пољопривредне
производње у 2017. години на подручју општине Дервента
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-18/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.
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На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) члана 9.
Правилника о стипендирању редовних студената и надарених
ученика средњих школа („Службени гласник општине
Дервента“, број 15/12) и члана 89. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“ број 7/17), Начелник
општине Дервента доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА СТИПЕНДИРАЊА РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА И
УЧЕНИКА У 2018. ГОДИНИ
1. У Комисију за утврђивање приједлога стипендирања
редовних студената и ученика у 2018. години именују се:
Љиљана Мујачић, предсједник комисије
Мирјана Тодорић, члан комисије
Слободан Токић, члан комисије (студент)
2. Задатак комисије из тачке 1. овог Рјешења је да
размотри приспјеле пријаве на Конкурс, утврди да ли исте
испуњавају услове конкурса и на основу утврђених
критеријума изврши бодовање и утврди прелиминарну ранглисту кандидата за додјелу стипендије у 2018. години.
3. Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана
затварања Конкурса утврди приједлог кандидата за додјелу
стипендије у 2018. години и исти достави Начелнику општине
на одлучивање.
Број: 02-111-5/18
18. јануара 2018. године
Дервента

Начелник Општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 89. став 3.
Статута општине Дервента (Сл. гласник општине Дервента“,
број 7/17) и члана 12 став 1. Правилника о суфинансирању
рада јавних здравствених установа са подручја општине
Дервента (Сл. гласник општине Дервента“, број 1/18) Начелник
општине Дервента, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37.
став 2. и члана 89. став 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 152.
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), а након
разматрања Нацрта одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту, Скупштина општине Дервента је, на
15. сједници одржаној 31. јануара 2018. године, донијела

ЗАКЉУЧ АК
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА
И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
1. Скупштина општине Дервента утврђује Нацрт одлуке о
уређењу простора и грађевинском земљишту и упућује на
јавну расправу. Јавна расправа трајаће 30 дана од дана прве
објаве у „Дервентском листу“.
2. Нацрт одлуке из претходне тачке биће објављен на
интернет страници општине Дервента и „Дервентском листу“.
3. Задужују се Одјељење за стамбено-комуналне послове
и Одјељење за просторно уређење за спроведу јавну расправу
о Нацрту одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА ЈАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ
УСТАНОВА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. Формира се Комисија за расподјелу средстава за
суфинансирање рада јавних здравствених установа са
подручја општине Дервента у саставу:
1. Пајић Драган, предсједник
2. Мрђа Дрена, члан
3. Мујачић Љиљана, члан
2. Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења je да у складу са
пристиглим захтјевима јавних предузећа и установа на основу
објављеног Јавног позива за додјелу средстава јавним
предузећима и установама:
−
Изврши провјеру формалне усклађености поднесеног
захтјева од стране јавне здравствене установе
− Изврши оцјењивање и анализу пристиглог пројекта
(програма рада) према Правилнику о суфинансирању
рада јавних здравствених установа са подручја општине
Дервента
− Сачини Записник о оцјењивању и приједлогу препоруке о
пристиглом програму, пројекту и активности
− Предложи Начелнику општине евентуални новчани износ
за финансирање програма рада, пројекта и активности
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику општине Дервента".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-14/18
31. јануара 2018. године
Дервента

Предсједник
Скупштине општине
Маријан Кљајић, с.р.

Број: 02-111-6/18
23. јануара 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 89. став 3.
Статута општине Дервента (Сл. гласник општине Дервента“,
број 7/17) и члана 12 став 1. Правилника о суфинансирању
рада јавних предузећа и установа са подручја општине
Дервента (Сл. гласник општине Дервента“, број 1/18) Начелник
општине Дервента, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И
УСТАНОВА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. Формира се Комисија за расподјелу средстава за
суфинансирање рада јавних предузећа и установа са подручја
општине Дервента у саставу:
1. Пајић Драган, предсједник
2. Мрђа Дрена, члан
3. Мујачић Љиљана, члан
2. Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења je да у складу са
пристиглим захтјевима јавних предузећа и установа на основу
објављеног Јавног позива за додјелу средстава јавним
предузећима и установама:
− Изврши провјеру формалне усклађености поднесеног
захтјева од стране јавног предузећа или установе
− Изврши оцјењивање и анализу пристиглог пројекта
(програма рада) према Правилнику о суфинансирању
рада јавних предузећа и установа са подручја општине
Дервента
− Сачини Записник о оцјењивању и приједлогу препоруке о
пристиглом програму, пројекту и активности
− Предложи Начелнику општине евентуални новчани износ
за финансирање програма рада, пројекта и активности
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику општине Дервента".
Број: 02-111-7/18
23. јануара 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

52
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/07,109/12 и
44/16) члана 59, став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 68, став 1. тачка 12. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17 Начелник
општине Дервента доноси

ЗАКЉУЧ АК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈПУ „ТРОЛ“ ДЕРВЕНТА
1. Даје се сагласност на Статут о измјенама и допунама
Статута Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, под
бројем 008/18 од 22.01.2018.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Управни одбор ЈПУ „Трол“ Дервента на сједници одржаној
22.01.2018 године донио је Статут о измјенама и допунама
Статута ЈПУ „Трол“ Дервента под бројем 008/18, коме је
претходила Одлука Скупштине општине Дервента о стављању
ван снаге Одлуке о утврђивању критеријума за избор и
именовање органа у јавним установама чији је оснивач
Скупштина
општине
Дервента,
број
01-022-122/11од
31.05.2011 године („Службени гласник општине Дервента број
8/16).
Чланом 80. Закона о предшколском васпитању и
образовању прописано је да Управни одбор ЈПУ доноси
Статут на који сагласност даје оснивач.
Имајући у виду да начелник општине у име оснивача даје
сагласност на Статуте и друга општа акта јавних установа чији
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је оснивач општина, у складу са чланом 19 Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07,109/12 и 44/16), чланом 59 став 1 тачка 12 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 68, став 1. тачка 12. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента, као и да је
предложени текст Статута сачињен у складу са прописима
којима се регулише ова област, одлучено је као у диспозитиву
овог закључка.
Број: 02-023-2/18
22. јануара 2018. године
Дервента

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

ЗАКЉУЧ АК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА“
ДЕРВЕНТА
1. Даје се сагласност на Статут Јавне установе
„Туристичка организација општине Дервента“ Дервента“, број
08/18 од 18.1.2018 године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“
Образложење
Начелник општине Дервента запримио је захтјев ЈУ
„Туристичка организација општине Дервента“ Дервента, број
09/18 од 19.01.2018 године којим се тражи сагласност на
Статут.
Управни одбор ЈУ“ Tуристичка организација Општине
Дервента“ Дервента на сједници одржаној 18.01.2018 године
донио је Статут ЈУ „Туристичка организација општине
Дервента“ Дервента, под бројем 8/18, те за исти затражио
сагласност начелника општине.
С обзиром да начелник општине у име оснивача даје
сагласност на статуте и друга општа акта јавних установа чији
је оснивач општина, у складу са чланом 19 Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07,109/12 и 44/16), чланом 59 став 1 тачка 12 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и чланом 68. став 1. тачка 12. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) те
да је Статут донесен у складу са Законом о туризму као и
другим прописима којима се регулише предметна област,
одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Број: 02-023-1/18
26. јануара 2018. 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) члана 19. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број
68/07,109/12 и 44/16) и члана 33. став 2. тачка 4. Закона о
библиотечко-информационој дјелатности („Службени гласник
Републике Српске број 44/16) доноси
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ЗАКЉУЧ АК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА „ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ДЕРВЕНТА
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној
установи Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента
број 01/01-24/18 од 18.01.2018. године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Образложење
Директор
ЈУ
Народна
библиотека
„Бранко
Радичевић“Дервента упутила је захтјев Начелнику Општине
Дервента за давање сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној
установи Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента,
број 01/01-24/18 од 18.01.2018 године.
Имајући у виду да директор библиотеке доноси акт о
организацији и систематизацији радних мјеста уз сагласност
градоначелника односно начелника јединице локалне
самоуправе ако је оснивач јединица локалне самоуправе, и да
је предложени текст Правилник сачињен у складу са
прописима којима се регулише предметна област, то је у
складу чланом 33. став 2. тачка 4. Закона о библиотечкоинформационој дјелатности („Службени гласник Републике
Српске број 44/16), чланом 19 Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07,109/12 и
44/16) и чланом 59 став 1 тачка 12 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Број: 02-12-1/18
24. јануара 2018. 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) 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

ЗАКЉУЧ АК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ
ОД ПОЖАРА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ТРОЛ“
ДЕРВЕНТА
1. Даје се сагласност на Правилник о заштити од пожара
Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, број 012/18 од
24.01.2018 године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Образложење
Управни одбор ЈПУ „Трол“ Дервента упутио је захтјев
Начелнику Општине Дервента за давање сагласности на
Правилник о заштити од пожара Јавне предшколске установе
„Трол“ Дервента, број 012/18 од 24.01.2018 године.
Управни одбор ЈПУ „Трол“ Дервента на сједници одржаној
24.01.2018 године донио Правилник о заштити од пожара
Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, број 012/18 од
24.01.2018 године, те за исти затражио сагласност начелника
општине.
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 предложени текст Правилника
сачињен у складу са Законом о заштити од пожара („Службени
гласник Републике Српске“ број 71/12), то је у складу чланом
59 став 1 тачка 12 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 19 Закона о

01.02.2018.

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) одлучено као у диспозитиву овог закључка.
Број: 02-23-5/18
1. фебруар 2018. 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) 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 ПРАВИЛНИК О
КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ У
ЈАВНОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ТРОЛ“ДЕРВЕНТА
1. Даје се сагласност на Правилник о канцеларијском и
архивском пословању у Јавној предшколској установи „Трол“
Дервента, број 014/18 од 24.01.2018 године
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Образложење
Управни одбор ЈПУ „Трол“ Дервента упутио је захтјев
Начелнику Општине Дервента за давање сагласности на
Правилник о канцеларијском и архивском пословању у
Јавној предшколској установи „Трпл“ Дервента, број 014/18
од 24.01.2018 године
Управни одбор ЈПУ „Трол“ Дервента на сједници одржаној
24.01.2018 године донио Правилник о канцеларијском и
архивском пословању Јавне предшколске установе „Трол“
Дервента, број 014/18 од 24.01.2018 године, те за исти
затражио сагласност начелника општине.
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 предложени текст Правилника
сачињен у складу са Законом о архивској дјелатности
(„Службени гласник Републике Српске“ број89/08), то је у
складу чланом 59 став 1 тачка 12 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), 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) одлучено је као у
диспозитиву овог закључка.
Број: 02-052-3/18
1. фебруар 2018. 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) 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

01.02.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 2

З А К Љ У Ч А К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
РАДНИКА У ЈАВНОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ТРОЛ“
ДЕРВЕНТА
1. Даје се сагласност на Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности радника у Јавној предшколској
установи „Трол“ Дервента, број 010/18 од 24.01.2018 године.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
Образложење
Управни одбор ЈПУ „Трол“ Дервента упутио је захтјев
Начелнику Општине Дервента за давање сагласности на
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
радника ЈПУ „Трол“ Дервента, број 010/18 од 24.01.2018
године.
Управни одбор ЈПУ „Трол“ Дервента на сједници одржаној
24.01.2018 године донио Правилник о о дисциплинској и
материјалној одговорности радника ЈПУ „Трол“ Дервента, број
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010/18 од 24.01.2018 године. те за исти затражио сагласност
начелника општине.
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 предложени текст Правилника
сачињен у складу са Законом о раду („Службени гласник
Републике Српске“ број 1/15) као и другим прописима којима
се регулише предметна област, то је у складу чланом 59 став
1 тачка 12 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), 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) одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Број: 02-125-2/18
1. фебруар 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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