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На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона
самоуправи („Службени гласник Републике
97/16) и члана 37. став 2. тачка 5. Статута општине
(„Службени гласник општине Дервента“, број
општине Дервента на 11. сједници одржаној
2017. године, донијела је 

 
 

 
ПЛАН  КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ

Ред. 
број ГРУПЕ УЛАГАЊА-НАЗИВ

1 2

I Капитални грантови непрофитним

1 Помоћ за изградњу спомен комплекса

2 Помоћ за изградњу игралишта ФК Текстилац

3 
Суфинансирање пројеката од виших
Стручна и техничка школа 

4 
Реконструкција вањских степеница
Дервента 

5 
Суфинансирање пројеката од виших
школе 

6 Помоћ вјерским заједницама 

  Укупно капиталне помоћи 

II 
Капиталне дознаке грађанима које
општине 

1 Електрификација повратничких насеља

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

115, 

Петак, 29. септембра 2017. године 

ДЕРВЕНТА 

Жиро

БуџетскаБРОЈ 13/17 ГОД. XXVI 

5. Закона о локалној 
гласник Републике Српске“, број  

Статута општине Дервента 
Дервента“, број 7/17), Скупштина 
сједници одржаној 28. септембра 

П Л

О ИЗМЈЕНАМА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ
ТИНЕ ДЕРВЕНТА

У Плану капиталних улагања
годину („Службени гласник општине
II мијења се и гласи: 

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ  

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Број  
конта 

Основни
2017.г

2 3 

непрофитним субјектима у земљи 415200   

спомен комплекса Чардак   15.000,00

игралишта ФК Текстилац   50.000,00

пројеката од виших нивоа власти за ЈУ 
  30.000,00

степеница зграде Основног суда 
  9.000,00

пројеката од виших нивоа власти за основне 
  20.000,00

  35.000,00

  159.000,00

грађанима које се исплаћују из буџета 
416100   

повратничких насеља   20.000,00

ГЛАСНИК 
 

Жиро рачуни: 

Нова банка а.д. Бања Лука 
555-008-01252003-39 

Сбербанк а.д. Бања Лука 
567-570-82000001-86 

Буџетска организација: 0027110 

П Л А Н 
ПЛАНА КАПИТАЛНИХ  УЛАГАЊА ОПШ-
ДЕРВЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I 

улагања општине Дервента за 2017. 
гласник општине Дервента" број 5/17) тачкa 

Основни план за 
2017.г. у КМ 

Измијењени план 
за 2017.г. у КМ 

4 5 

  

15.000,00 15.000,00 

50.000,00 50.000,00 

30.000,00 30.000,00 

9.000,00 9.000,00 

20.000,00 20.000,00 

35.000,00 35.000,00 

159.000,00 159.000,00 

  

20.000,00 20.000,00 
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2 
Помоћ за прикључак на водоводну мрежу у повратничким 
насељима   10.000,00 10.000,00 

  
Укупно капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општине   30.000,00 30.000,00 

III 
Издаци за изградњу и прибављање зграда 
 и објеката 511100     

IIIa 
Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења, 
тротоара и ограда 511100     

1 Изградња расвјете у Лужанима Босанским, Аџин поток   10.000,00 12.470,00 

2 Изградња расвјете у Дријену (код дома)   10.000,00 15.000,00 

3 Изградња расвјете у Лугу   5.000,00 5.797,00 

  
Укупно издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења, 
тротоара и ограда   25.000,00 33.267,00 

IIIб Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева 511100     

1 
Наставак изградње пута у М.Сочаници, Кузмановићи-Ћорићи-
Радановићи   15.000,00 13.271,00 

2 Изградња пута у Дријену, Мандићи-Разбијен камен-Боројевићи   30.000,00 10.465,00 

3 Наставак изградње пута у Г.Детлаку, Тешендићи-Субићи   30.000,00 19.685,00 

4 Наставак изградње пута у Појезни, Ђурђевићи-Продићи   10.000,00 10.000,00 

5 
Наставак изградње пута у Појезни, Марићи-Радишковићи -
Појезна-Калопер   10.000,00 10.000,00 

6 Наставак изградње пута у Појезни, Вујичићи-Тривуновићи   10.000,00 10.000,00 

7 
Наставак изградње пута Г.Церани-продавница-Деановићи -
Ћустићи   30.000,00 30.000,00 

8 
Наставак изградње пута Кузмановићи-Савића брдо - школа - 
Три крушке -Воча-Ђукићи   25.000,00 19.131,00 

9 Изградња пута у Црнчи, засеок Давидовићи   15.000,00 13.377,00 

10 Изградња пута у Мишковцима, М16-Миланковићи   20.000,00 20.000,00 

11 Изградња пута Калемчићи-гробље   25.000,00 25.000,00 

12 Наставак изградње пута у Црнчи, Наградићи-Ћорићи   15.000,00 15.000,00 

13 Наставак изградње пута Церани Горњи, засеок Катанићи   25.000,00 25.000,00 

14 
Наставак изградње пута у Црнчи, засеок Брезичани, Милића 
Гај-Илова   10.000,00 7.780,00 

15 Наставак изградње пута Осиња, Гојковићи   20.000,00 17.143,00 

16 Наставак изградње пута у Мишковцима, Цвијановићи   10.000,00 10.000,00 

  Укупно издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева   300.000,00 255.852,00 

IIIц 
Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, 
канализација 511100     
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1 Изградња дијела насипа за заштиту од поплава у Т.Лужанима   70.000,00 70.000,00 

2 Изградња водовода у Бијелом Брду   22.000,00 22.000,00 

3 Наставак изградње водовода у Малици   14.000,00 14.000,00 

4 Изградња водовода Мишинци   80.000,00 125.000,00 

5 Изградња водовода Календеровци   40.000,00 40.000,00 

6 Изградња канализационе мреже у Новом Насељу   80.000,00 80.000,00 

  
Укупно издаци за изградњу и прибављање плиновода, 
водовода, канализација   306.000,00 351.000,00 

IIIд Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 511100     

1 Набавка службених возила   30.000,00 0,00 

2 Наставак изградње друштвеног дома у Омерагићима   5.000,00 5.000,00 

3 
Суфинансирање пројеката од виших нивоа власти и Европских 
фондова   20.000,00 20.000,00 

  Укупно издаци за изградњу и прибављање осталих објеката   55.000,00 25.000,00 

IIIе 
Издаци за нематеријалну произведену имовину 
(пројектовање,надзор,…) 511100     

1 
Издаци за нематеријалну произведену имовину 
(пројектовање,надзор,…)   80.000,00 80.000,00 

  Укупно расходи за нематеријалну произведену имовину   80.000,00 80.000,00 

  
Укупно издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката (група III)   766.000,00 745.119,00 

          

IV 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 511200     

IVа 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда 511200     

1 Реконструкција градске и приградске уличне расвјете   40.000,00 36.343,00 

  
Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда   40.000,00 36.343,00 

IVб 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију путева и ауто-путева 511200     

1 
Санација и реконструкција градских и приградских улица, 
паркинга и тротоара   115.000,00 115.000,00 

  
Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију путева и ауто-путева   115.000,00 115.000,00 

IVц 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију осталих објеката 511200     

1 Санација локалних путева уз помоћ Оружаних снага   15.000,00 0,00 

2 Санација крова на згради Општинске управе   50.000,00 50.000,00 

3 
Реконструкција централног гријања у ЈПУ Дјечије обданиште 
"Трол"   30.000,00 34.866,00 
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4 Реконструкција рукометног игралишта   35.000,00 15.472,00 

5 
Реконструкција мокрих чворова у ЈУ Центар за културу 
Дервента   15.000,00 15.000,00 

6 Унутрашње уређење зграде библиотеке   15.000,00 15.000,00 

7 Санација крова зграде спортске дворане   30.000,00 54.200,00 

8 Адаптација простора за потребе едукативно-техничког центра   0,00 30.000,00 

  
Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију осталих објеката   190.000,00 214.538,00 

  
Укупно издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката (група IV)   345.000,00 365.881,00 

          

  УКУПНО КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ   1.300.000,00 1.300.000,00 
 
У складу са контним оквиром пројекти су обједињени у гру-

пе: 
Група I - Капиталне помоћи  непрофитним субјектима у 

земљи је планирана на конту 415200 у укупном износу од 
159.000,00 КМ, и представља инвестирања у имовину која није 
власништво општине, кроз одобравање капиталних помоћи 
јавним установама, предузећима, и другим институцијама. 

Група II - Капиталне дознаке грађанима које се исплаћују 
из буџета општине су планиране на конту 416100 у укупном 
износу од 30.000,00 КМ, и представљају финансијску подршку 
социјалним  програмима и пројектима одрживог повратка. 

Група III - Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката је планирана на конту 511100 у укупном износу од 
745.119,00 КМ. Ова група пројеката је подијељена на сљедеће 
подгрупе: 

IIIа - Издаци за изградњу и прибављање вањског освјет-
љења, тротоара и ограда у износу од 33.267,00 КМ, 

IIIб  - Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто 
путева у укупном износу од  255.852,00 КМ, 

IIIц - Издаци  за изградњу и прибављање плиновода, водо-
вода и канализација у укупном износу од 351.000,00 КМ, 

IIIд  - Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 
у износу од 25.000,00 КМ, 

IIIе - Издаци за нематеријалну произведену имовину (про-
јектовање, надзор, испитивање, таксе, ревизију техничке доку-
ментације и др.) у укупном износу од 80.000,00 и односи се на 
финансирање израде пројеката, геодетска снимања за пројек-
те, ревизије пројеката, прибављања  сагласности, таксе за 
грађење и друге документе, стручни надзор, испитивања ква-
литета, израду стратешких докумената и сл. 

Група IV  - Издаци за инвестиционо одржавање, реконстру-
кцију и адаптацију зграда и објеката је планирана на конту 
511200 у укупном износу од 365.881,00 КМ. Ова група пројека-
та је подијељена на сљедеће подгрупе: 

IVa - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда у износу од 
36.343,00 КМ, 

IVб - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију путева и ауто путева у износу од  115.000,00 КМ, 

IVц - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију осталих објеката у износу од 214.538,00 КМ.“ 

 
II 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику општине Дервента". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-218/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 10, 12. и 
17. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и члана 37. Статута општине 
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17), 
Скупштина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. 
септембра 2017. године, донијела је 

 
 

П Р О Г Р А М 
развоја спорта и годишњи план расподјеле средстава 
за спортске организације и спортисте на подручју  

општине Дервента за 2017. годину 
 
 

Члан 1. 
 

Програмом развоја спорта и годишњим планом расподјеле 
средстава за спортске организације и спортисте на подручју 
општине Дервента за 2017. годину (у даљем тексту: Програм) 
утврђују се циљеви и задаци у области спорта на подручју 
општине Дервента, садржај и обим посебних облика спортских 
активности и манифестација које се финансирају и суфинан-
сирају из средстава предвиђеним буџетом општине, те крите-
ријуми расподјеле, корисници и начин додјеле средстава за 
подстицај и развој спорта у 2017. години. 

 
Члан 2. 

 
Буџетом општине Дервента за 2017. годину за подстицај и 

развој спорта планирано је 466.200,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Одобравање средстава из члана 2. овог Програма врши се 
на основу поднесених захтјева, а додјела у складу са квартал-
ним нивоом извршења буџета. 

 
Члан 4. 

 
Право на додјелу средстава имају спортски клубови и 

организације који испуњавају сљедеће услове: 
 
а) да су регистровани код надлежног органа у складу са 

законом, 
б) да имају сједиште и да дјелују на подручју општине Дер-

вента, односно да проводе активности од интереса за општи-
ну, 

в) да имају отворен жиро-рачун. 
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Члан 5. 
 

Расподјела средстава из члана 2. овог Програма вршиће 
се за: 

- финансирање редовних активности спортских клубова у 
износу од 401.200,00 КМ, 

- финансирање спортских пројектних приједлога и спорт-
ских манифестација у износу од 23.000,00 КМ. 

 
* Расподјела средстава за финансирање редовних актив-

ности спортских клубова вршиће се како слиједи: 

Ред. 
бр. 

 
КОРИСНИК – НАЗИВ КЛУБА 

ОДОБРЕНИ 
ИЗНОС СРЕД-
СТАВА ЗА 

2017.годину  
(у КМ) 

1. Рукометни клуб Дервента 110.000,00 

2. Фудбалски клуб Текстилац 130.000,00 

3. Женски одбојкашки клуб „Дер-
вента“ 

  33.000,00 

4. Клуб малог фудбала „Дервента“     6.500,00 

5. Фудбалски клуб „Борац“ Осиња     7.500,00 

6. Кошаркашки клуб „Дервента“     8.000,00 

7. Рагби клуб „Гладијатори“  Дер-
вента 

   10.000,00 

8. Женски рукометни клуб „Дервен-
та“ 

   10.000,00 

9. Фудбалски клуб „4.јули“ Појезна      4.500,00 

10. Фудбалски клуб „Борац“ Босан-
ски Лужани 

     4.500,00 

11. СКД „27  јули“ Календеровци      4.500,00 

12. Школа спорта „Арена“ Дервента      1.000,00 

13. Шаховски клуб Дервента      5.000,00 

14. Куглашки клуб Дервента      7.500,00 

15. 
Спортско риболовно друштво 
„Укрина“ Дервента      8.000,00 

16. Ловачки савез „Мотајица“ Дер-
вента 

    2.000,00 

17. Мото клуб Громовник     2.300,00 

18. АМД – Мото супер спорт 600 ццм      2.300,00 

19. Air soft klub „Дервента“      1.500,00 

20. 
Стонотениски клуб „Укрина“ 
Дервента      3.300,00 

21. Тениски клуб „Новак“ Дервента      2.800,00 

22. Теквандо клуб „Дервента“      7.000,00 

23. Карате клуб „Дервента“      5.500,00 

24. Боксерски клуб „Дервента“      5.500,00 

25. Кик-бокс клуб „Дервента“      8.000,00 

26. Клуб борилачких вјештина „Дер-
вента“ 

     5.500,00 

27. Одбојкашки клуб инвалида ОКИ 
„Дервента“ 

     5.500,00 

 УКУПНО:  401.200,00 КМ 

 
- Средства за финансирање спортских пројектних пријед-

лога и спортских манифестација вршиће се према конкретним 
захтјевима спортских удружења током године упућеним у 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности према важе-
ћим Правилницима о расподјели новчаних средстава. 

 
Члан 6. 

 
Финансирање школског спорта врши се у оквиру Одјељења 

за привреду и друштвене дјелатности са буџетских позиција: 
415 200 Основне школе – средства за тренинге и утакмице 
колективних спортова у износу од 4.000,00 КМ а према распо-
реду усаглашеном између надлежног Одјељења, основних 
школа и спортских клубова.  

Финансирање тренинга и утакмица колективних спортова у 
износу од 38.000,00 КМ вршиће се у оквиру потрошачке једи-
нице Јавна установа „Спортско културни центар“ Дервента, а 
према распореду усаглашеном између надлежног Одјељења, 
ЈУ СКЦ Дервента и спортских клубова.  

 
Члан 7. 

 
Корисници средстава обавезни су да Одјељењу за прив-

реду и друштвене дјелатности доставе годишњи програм рада 
и финансијски план за текућу годину, као и извјештај о раду и 
финансијски извјештај за претходну годину. 

 
Члан 8. 

 
Корисници су дужни средства утрошити намјенски у складу 

са усвојеним програмима рада. 
Надзор над намјенским трошењем средстава врше надле-

жни органи и одговорна лица у спортским клубовима а контро-
лу надлежна одјељења Општинске управе општине Дервента. 

 
Члан 9. 

 
За реализацију овог Програма задужује се Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије. 
 

Члан 10. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-219/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 

228 

     На основу члана 40. став 1. и 3.  Закона о уређењу про-
стора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 37. 
став 2.  и 89. став 2. Статута општине Дервента („Службени 
гласник општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина општине 
Дервента на 11. сједници одржаној 28. септембра 2017. годи-
не, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНА  ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  
 „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД –БЛОК бр. 4“  

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради измјена дијела Регулационог плана 

„ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД –БЛОК бр. 4“ (у даљем 
тексту: План). 

Граница обухвата Плана за који се врши измјена 
дефинисана је: на сјеверу осовином улице Младена 
Стојановића тј. дијелом парцеле означене као к.ч.бр. 1339/1 
к.о. Дервента 1, затим се сјеверна граница наставља на 
границу са парцелама к.ч.бр. 1354, затим пресјеца парцелу 
к.ч.бр.892/1 до јужне границе парцела к.ч.бр. 891, 890, 889, 888 
и 887, те се даље граница наставља на источној страни са 
западном границом парцеле која је означена као к.ч.бр. 893 а 
на којој се налази објекат дјечијег обданишта, па све до јужне 
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тачке границе парцеле к.ч.бр. 893 након чега се даље граница 
наставља на западну границу парцеле к.ч.бр. 894 све до улице 
1. Маја, а на југу се наставља осовином улице 1. Маја до 
раскршћа са улицом Јована Дучића, обухватајући раскрсницу, 
затим осовином улице Јована Дучића до улице Краља Петра 
1. чија осовина чини западну границу која се завршава са 
осовином улице Младена Стојановића на сјеверу. Парцеле 
означене као к.ч.бр. 1354, 891, 890, 889, 888, 887, 893 и 894 
к.о. Дервента 1 су граничне парцеле које не улазе у састав 
обухвата дијела плана за који се врши измјена.  

Укупна површина обухвата према претходно описаним 
границама износи 2,60 хектара.  

 
Члан 2. 

 
Плански период за који се доноси План је 2018.-2021. 

година. 
 

Члан 3. 
 

Оквирни програмски елементи и смјернице за израду изм-
јена дијела Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР 
ЗАПАД–БЛОК бр. 4“ дефинисани су у акту Начелника општине 
Дервента, број 02-363-37/17 од 14.09.2017.године и саставни 
су дио ове Oдлуке. 

Члан 4. 
 
Рок за израду Плана је 2018. годинa. 
 

Члан 5. 
 
План садржи текстуални и графички дио и ажурне геодет-

ске подлоге, као и друге законом предвиђене елементе у зави-
сности од специфичности подручја за који се документ доноси. 

                                                                     
Члан 6. 

 
Носилац припреме Плана разматра Преднацрт Плана на 

стручној расправи прије утврђивања Нацрта Плана. 
 
Скупштина општине на приједлог носиоца припреме Плана 

утврђује Нацрт Плана, који ће бити изложен на јавни увид у 
просторијама Општинске управе Дервента, у трајању од 30 
дана. 

Члан 7. 
 
Средства за израду Плана обезбиједиће се у Буџету 

општине Дервента искључиво од инвеститора који је поднио 
иницијативу за измјену и доношење плана.  

 
Висина наведених средстава и начин уплате на посебан 

рачун општине од стране подносиоца иницијативе, утврдиће 
се у складу са одредбама става 1. овог члана, након одабира 
носиоца израде Плана, о чему ће бити закључен посебан 
уговор, који ће у име општине потписати Начелник општине. 

 
Члан 8. 

 
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уре-

ђење које ће се старати о провођењу ове Одлуке. 
Носилац израде Плана биће одабран у поступку јавне 

набавке. 
Члан 9. 

 
Изградња грађевина на простору који је обухваћен Пла-

ном, док траје поступак израде Плана, ће се обављати на 
основу стручног мишљења носиоца израде Плана. 

 
Члан 10. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-220/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 

Начелник општине Дервента 
Број: 02-363-37/17 
Датум: 14.09.2017. год. 

 
Оквирни програмски елементи и смјернице за измјену 

дијела регулационог плана  
„Центар Исток- Центар Запад- Блок бр. 4“ 

 
 
1. УВОД  
 
      Изради ових програмских елемената и смјерница, 

претходила је анализа важећих законских и подзаконских 
аката и укупног постојећег документационог фонда који се у 
смислу просторног и урбанистичког планирања односи на 
предметни обухват а који може бити релевантан извор подата-
ка за формирање документационог основа за израду овог 
документа просторног уређења.  

Постојећи регулациони план „Центар Исток- Центар 
Запад“, у свом обухвату последњи пут усвојен је 2013. год. 
(Одлука о доношењу измјене дијела регулационог плана 
„Центар Исток- Центар Запад“ бр. 01-022-74 од 26.04.2013. 
године - „Службени гласник општине Дервента“ број 4/13 ).  

 
Измјена дијела регулационог плана „Центар Исток- Центар 

Запад- Блок бр.4“ односи се на блок број 4 из плана „Центар 
Исток- Центар Запад“ („Службени гласник општине Дервента“ 
број 4/13) са кориговањем граница у односу на сусједне 
блокове и граничне регулационе планове. 

Граница обухвата дијела регулационог плана за који се 
врши измјена дефинисана је: 

на сјеверу осовином улице Младена Стојановића тј. 
дијелом парцеле означене као к.ч.бр. 1339/1 к.о. Дервента 1, 
затим се сјеверна граница наставља на границу са парцелама 
к.ч.бр. 1354, затим пресјеца парцелу к.ч.бр.892/1 до јужне 
границе парцела к.ч.бр. 891, 890, 889, 888 и 887, те се даље 
граница наставља на источној страни са западном границом 
парцеле к.ч.бр. 893 на којој се налази објекат дјечијег 
обданишта, па све до јужне тачке границе парцеле к.ч.бр. 893 
након чега се даље граница наставља на западну границу 
парцеле к.ч.бр. 894 све до улице 1. Маја, а на југу се наставља 
осовином улице 1. Маја до раскршћа са улицом Јована 
Дучића, обухватајући раскрсницу, затим осовином улице 
Јована Дучића до улице Краља Петра 1. чија осовина чини 
западну границу која се завршава са осовином улице Младена 
Стојановића на сјеверу. Парцеле означене као к.ч.бр. 1354, 
891, 890, 889, 888, 887, 893 и 894 к.о. Дервента 1 су граничне 
парцеле које не улазе у састав обухвата дијела плана за који 
се врши измјена. У прилогу овог документа је графички приказ 
обухвата. 

 
Укупна површина обухвата према претходно описаним 

границама износи 2,6 хектара. Анализом постојећег стања 
евидентно је да је на предметном простору дошло до 
реализације досадашњих докумената просторног уређења у 
одређеном обиму, али је дијелом простор остао неизграђен у 
односу на планирано стање.  

 
Општим параметрима Урбанистичког плана града 

Дервента (Одлука о продужењу рока важења број: 01-022-135 
од 24.06.2013. године – „Службени гласник општине Дервента“ 
број 6/13), простор дефинисан обухватом ове измјене дијела 
регулационог плана намијењен је за становање. Површине 
одређене за уређене зелене површине су мин. 0,9 м2 по 
становнику.     

С обзиром на чињеницу, да се у обухвату дијела регулаци-
оног плана „Центар Исток- Центар Запад“ („Службени гласник  
општине Дервента“ број: 4/13) који је на снази, мијења само 
дио плана, те да је достављена иницијатива инвеститора за 
измјену планских рјешења, ово Одјељење је сагледало свео-
бухватан потенцијал просторне цјелине, који има врло атрак-
тивну позицију унутар урбаног градског ткива, те предлаже да 
се овим програмским елементима утврде оквирне смјернице 
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за доношење Одлуке о измјени дијела регулационог плана 
„Центар Исток- Центар Запад- Блок бр. 4“.  

Плански период на који се односи израда измјене дијела 
плана је 2018 - 2021. године. 

 
2. Мотиви и циљеви измјене дијела регулационог плана  

„Центар Исток- Центар Запад- Блок бр. 4“ су: 
     

• актуелни геополитички, стратешки и просторни односи, 
нови односи у сфери друштвено - економског система, 
вријеме тржишне економије и начина привређивања, 
одређени циљеви развоја у оквиру урбаног подручја, као 
и пуна иницијатива за концептуализацију свеобухватне 
ревитализаије градске инфраструктуре, привредне и 
физичке структуре уопште; 

• поштовање власничке структуре и политика уређења 
градског грађевинског земљишта; 

• актуелности у области стамбене и привредне изградње; 
• анимација веће улоге појединаца и инвеститора у развоју 

локалне самоуправе, потенцијално отварање пословних 
и других могућности (терцијарних дјелатности), развој 
привредног амбијента и урбанизација секундарних град-
ских центара у складу са савременим захтјевима прос-
торног уређења унутар градског ткива; 

• дефинисање мјера, принципа и критеријума рационалног 
коришћења простора унутар обухвата; 

• уважавање важећих и планских решења регулационих 
планова који граниче са предметним обухватом и уса-
глашавање путне комуникације као и потенцијала прос-
тора као интеракције између рубних дјелова регулациних 
планова, да иако границе обухвата постоје, у простору 
буду непримјетне; 

• дефинисање концепције и могућности привредног разво-
ја локалитета у складу с природним и створеним окру-
жењем; 

• дефинисање плана парцелације и уважавање власнич-
ких и имовинско – правних односа; 

• дефинисање детаљних урбанистичких параметара и 
елемената за изградњу објеката физичке структуре 
(хоризонтална и вертикална регулација, дистанце, кое-
фицијенти изграђености и заузетости парцеле, број пот-
ребних паркинг мјеста, површине под зеленилом и др.), 
третмана постојећих објеката, обликовања и моделова-
ња простора, однос планираних објеката према намјени 
и план зелених и рекреационих површина; 

• дефинисање зона комуналне инфраструктуре, њиховог 
развоја и модернизације; 

• дефинисање и свеобухватна регулација саобраћајне 
мреже (колски, пјешачки, бициклистички, стационарни - 
паркирање);  

• дефинисање мјера за рационално коришћење енергије и 
очувања животне средине; 

• дефинисање мјера и смјерница за спровођење плана. 
 
Израда овог документа треба да обухвати детаљну анали-

зу постојећег стања на терену и програмских циљева комплет-
не расположиве просторно – планске документације а истов-
ремено треба да послужи као релевантан извор података у 
планерском смислу, које је у појединим сегментима или у 
потпуности могуће задржати или прилагодити новој концепцији 
регулационог рјешења као нове правце кретања и развоја. 
Планом је потребно дефинисати све урбанистичко – планерске 
параметре који дефинишу будућу изградњу, реконструкцију и 
уређење простора унутар обухвата, уважавајући прописе и 
нормативе који се односе на грађење те просторно и урбанис-
тичко планирање. 

 
3. Учесници у припреми и изради измјене дијела регу-

лационог плана 
„Центар Исток- Центар Запад- Блок бр. 4“ су: 

 
• Носилац припреме - Одјељење за просторно уређење 

Општине Дервента, 
• Носилац израде плана - овлашћено правно лице изабра-

но у складу са Законом о јавним набавкама, 
• Савјет плана - радно тијело именовано од стране Скупш-

тине општине Дервента, 
• Представици јавних предузећа, установа и институција 

на подручју општине Дервента, 

• Заинтересована физичка и правна лица, привредни суб-
јекти, мјесне заједнице и др, 

• Јавност. 
 

4. Припрема, израда и садржај документа 
 

Методологија и поступак израде докумената просторног 
уређења, садржај, формирање и начин доношења документа, 
одређени су детаљно одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу („Сл. гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 
3/16) и Правилника о начину израде, садржају и формирању 
докумената просторног уређења („Сл. Гласник РС“, број: 
69/13). 

 
Аналитичко – документациони основ ће се формирати из 

сљедећих извора: 
- документација постојећег Урбанистичког плана града 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“ број 
6/13), 

- документација регулационог плана „Центар Исток- Цен-
тар Запад“ („Службени гласник општине Дервента“ број 
4/13), 

- документација регулационог плана „Центар“ („Службени 
гласник општине Дервента“ број 8/13), 

- документација регулационог плана „Центар Исток- Цен-
тар Запад- Блок Запад“ који је тренутно у измјени (Одлу-
ка о изради регулационог плана „Центар Исток- Цен-
тар Запад- Блок Запад“ број: 01-022-210/15 од 
12.14.2015. године, „Службени гласник општине Дервен-
та“ број 9/15), 

- ажурна геодетска подлога предметног обухвата. 
 
Основ за израду концепције просторног развоја и 

могућих алтернативних рјешења за поједине области, 
представљају резултати анализе и оцјене стања простор-
ног уређења, дефинисани могући постојећи правци разво-
ја, општи и посебни циљеви, те смјернице за израду изм-
јене дијела плана. Основна концепција треба да има јасно 
изражену просторну димензију намјене простора, како би 
се стекао потпун увид у могућности простора (природне и 
створене) да прихвати планиране функције, односно увид 
и степен рационалности и просторне усклађености у 
односу на ресурсе.  

Динамика рада, рок израде и начин испоруке, биће 
одређени Одлуком о изради плана и Уговором о изради 
плана. 

 
5. Средства за израду измјене дијела регулационог плана  

      „Центар Исток- Центар Запад- Блок бр. 4“ 
 
Средства за израду овог документа ће бити обезбјеђена у 

Буџету Општине Дервента за 2018. годину, уплаћена од стране 
подносиоца иницијативе- инвеститора који има оправдан инте-
рес, а у складу са чланом 39. Став (3) Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 
40/13, 106/15 и 3/16). Уговор о међусобним правима и обаве-
зама Општине и инвеститора, у име Општине Дервента ће 
потписати Начелник општине након одабира носиоца израде 
плана. 

 
6. Обрада података 
 
Текстуални и графички дио, носилац израде дужан је изра-

дити у аналогној и дигиталној форми, на начин да се омогући 
њихова практична употреба, с циљем формирања адекватне 
базе података. Атрибутивни и нумерички подаци везани за 
графичке прилоге, могу се обрадити у апликацији базе подата-
ка или неком од табеларних калкулатора који омогућавају 
експортовање у друге стандардне формате за преглед 
садржаја. 

Сви картографски прикази израђују се, базирани на 
ажурним дигитализованим катастарским плановима, у 
размјери 1: 1 000. 

За израду плана користити софтверски језик из пакета 
AUTODESK - АutoCAD и друге алате за обраду појединих 
прилога и адекватну презентацију. 

Носилац израде, дужан је све фазе израде планског доку-
мента испоручити у аналогној и дигиталној форми (текстуални 
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и графички дио) садржано у складу са Законом и Правилни-
ком. 
 
Носилац припреме 
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ                          
Самостални стручни сарадник 
Јефимија Шербић, дипл.инж.арх.  
  
Начелник Одјељења 
Љубица Бећаревић, дипл.ек. 
 
          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
   Милорад Симић с.р. 
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На основу члана  83.  Закона о туризму („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 45/17), 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  на 11. сједници одржаној 28. 
септембра 2017. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ  
УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА  
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком врши се усклађивање акта о оснивању Јав-
не установе „Туристичка организација општине Дервента“ 
Дервента са Законом о туризму и  Законом о локалној самоуп-
рави. 

Члан 2. 
 
(1) Назив установе је: Јавна установа „Туристичка органи-

зација општине Дервента“ Дервента (у даљем тексту: Туристи-
чка организација). 

(2) Скраћени назив установе је: ЈУ „ТООДЕ“ Дервента. 
(3) Сједиште Туристичке организације је у Дервенти, улица 

Краља Петра I бб. 
 

Члан 3. 
 

Оснивач Туристичке организације је Општина Дервента (у 
даљем тексту: Оснивач). 

Члан 4. 
 
(1) Туристичка организација је јавна установа и има својс-

тво правног лица, које стиче уписом у судски регистар код 
надлежног суда. 

(2) У правном промету са трећим лицима Туристичка орга-
низација иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе одго-
вара без ограничења, свим својим средствима. 

(3) Туристичка организација је дужна да послује у складу 
са законом, уз обавезност поштовања пословних обичаја и 
посебних узанси у туризму. 

 
Члан 5. 

 
Туристичка организација општине оснива се ради обав-

љања послова:  промоције туристичког производа; подстицања 
и унапређивања развоја постојећег и новог туристичког произ-
вода; унапређивања и развијања свијести о значају туризма, 
привредним, друштвеним, културним и мултипликативним 
ефектима туризма на цјелокупан привредни систем и унапре-
ђивања  општих услова боравка туриста и пружања информа-
ција  туристима. 

 
 

Члан 6. 
 
(1) Дјелатности Туристичке организације су: 
1) 47.61  Трговина на мало књигама у специјализованим 

продавницама 
2) 47.62  Трговина на мало новинама, папиром и писаћим 

прибором у специјализованим продавницама 
3) 47.78  Остала трговина на мало новом робом у специја-

лизованим продавницама, осим оружја и муниције 
4) 47.89  Трговина на мало осталом робом на тезгама и 

пијацама 
5) 49.39  Остали копнени превоз путника  
6) 50.30  Превоз путника унутрашњим воденим путевима 
7) 52.21  Услужне дјелатности у копненом саобраћају 
8) 52.22  Услужне дјелатности у воденом саобраћају  
9) 55.10  Хотели и сличан смјештај 
10) 55.20  Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор 
11) 55.30  Кампови и простори за камповање 
12) 55.90  Остали смјештај 
13) 56.10  Дјелатности ресторана и услуге доставе хране 
14) 58.11  Издавање књига 
15) 58.13  Издавање новина 
16) 58.14  Издавање часописа и периодичних публикација 
17) 58.19  Остала издавачка дјелатност 
18) 59.20  Дјелатност снимања звучних записа и издавање 

музичких записа 
19) 63.99  Остале информационе услужне дјелатности, д.н. 
20) 68.20   Изнајмљивање и пословање сопственим некре-

тнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг) 
21) 73.12  Услуге оглашавања (представљања) преко 

медија 
22) 73.20  Истраживање тржишта и испитивање јавног 

мњења 
23) 77.21  Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме 

за рекреацију и спорт 
24) 77.29  Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) оста-

лих предмета за личну употребу и домаћинство 
25) 79.11  Дјелатности путничких агенција  
26) 79.12  Дјелатности тур-оператора 
27) 79.90  Остале резервацијске услуге и припадајуће дје-

латности 
28) 82.11  Комбиноване канцеларијско-административне 

услужне дјелатности 
29) 82.19  Фотокопирање, припрема докумената и остале 

специјализоване канцеларијске помоћне дјелатности 
30) 82.30  Организација састанака и пословних сајмова 
31) 84.13  Регулисање и допринос успјешнијем пословању 

привреде 
32) 91.03  Рад историјских мјеста, грађевина и сличних 

знаменитости за посјетиоце 
33) 93.19  Остале спортске дјелатности  
34) 93.29  Остале забавне и рекреативне дјелатности. 
(2) Туристичка организација ће обављати и послове спољ-

нотрговинског пословања у оквиру регистроване дјелатности. 
(3) Туристичка организација може вршити промјену своје 

дјелатности само уз сагласност оснивача. 
 

Члан 7. 
 
Туристичка организација општине обавља послове:  
1) промоције туризма општине, 
2) унапређивања и промоције изворних вриједности опш-

тине, као што су традиција, обичаји, етнолошко благо, 
3) стварања претпоставки за валоризацију туристичких 

ресурса општине, 
4) сарадње и координације са привредним субјектима који 

обављају туристичку дјелатност или остале дјелатности које су 
директно или индиректно повезане са туристичком дјелат-
ношћу, ради заједничког договарања, утврђивања и спрово-
ђења политике развоја туризма и његове промоције у оквиру 
стратегије развоја општине, 

5) промоције и организовања културних, умјетничких, 
спортских и других скупова и манифестација које доприносе 
развоју туристичке понуде општине, 
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6) подстицања развоја подручја општине која нису укључе-
на или су недовољно укључена у туристичку понуду општине, 

7) подстицања и организовања активности усмјерених на 
заштити и одржању културно-историјских споменика и других 
материјалних добара од интереса за туризам и њихово укљу-
чивање у туристичку понуду, 

8) организовања  акција ради  очувања туристичког прос-
тора, унапређивања туристичког округа и заштите животне 
средине на подручју општине, 

9) израде програма и планова промоције туризма у складу 
са Стратегијом промоције туризма и програмских активности 
Туристичке организације Републике Српске (у даљем тексту: 
ТОРС), 

10) реализовања програма боравка студијских група, пру-
жање осталих сервисних информација и услуга туристима, 

11) сарадње са удружењима, невладиним организацијама 
из области туризма, 

12) сарадње са другим туристичким организацијама у 
Републици, односно БиХ, 

13) обраде података о броју и структури туриста на подруч-
ју општине, те прикупљање и обрада свих других показатеља 
битних за праћење извршења постављених циљева и задата-
ка,  и то најмање једном у шест мјесеци на годишњем нивоу, 

14) спровођења анкета и других истраживања у циљу 
утврђивања оцјене квалитета туристичке понуде на територији 
општине, 

15) израде извјештаја о извршењу задатака, анализа и 
оцјена остварења програма рада и финансијског плана Турис-
тичке организације општине, 

16) израде извјештаја и информација за потребе ТОРС-а, 
17) оснивања туристичко-информативних центара, 
18) учествовања у дефинисању циљева и политике развоја 

на нивоу општине, 
19) прикупљања података за потребе информисања турис-

та, 
20) посредовања у пружању угоститељских услуга  на селу 

у апартманима, собама  и кућама за одмор, 
21) обезбјеђивања и израде информативно-пропагандног 

материјала којим се промовишу туристичке вриједности опш-
тине као што су: штампане публикације, аудио и видео промо-
тивни материјал, промоција путем веб портала, сувенири, 
презентације, 

22) организације испита за стицање звања  туристичког 
водича  за туристичка подручја  која обухватају  територију на 
којој се оснивају  међуопштинске туристичке организације, 

23) вођења евиденције обвезника боравишне таксе на 
подручју општине који не уплаћују или неуредно уплаћују 
боравишну таксу и  

24) сарадње са надлежним органом општине при одређи-
вању радног времена угоститељских објеката на територији 
општине и друге послове од интереса за промоцију туризма на 
подручју општине у складу са посебним прописима. 

 
Члан 8. 

 
(1) Изузетно од члана 5. ове одлуке Туристичка организа-

ција може да: 
1) управља туристичком инфраструктуром општине  или 

туристичког мјеста, која јој је дата на управљање одлуком 
оснивача, 

2) управља природним добрима и ресурсима који су јој 
дати на управљање одлуком оснивача (излетишта, ловишта, 
паркови, плаже, ријеке, природно и културно- историјско нас-
љеђе), 

3) посредује  у пружању угоститељских услуга  на селу,  у 
апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање, 

4) организује испит за стицање  звања туристичког водича 
за туристичка подручја (туристичке регије) која обухватају 
територију  на којој се оснивају међуопштинске туристичке 
организације, 

5) организује манифестације и приредбе, 
6) објављује туристичке комерцијалне огласе у огласним 

медијима који су јој дати на управљање одлуком оснивача, 
7) изнајмљује сајамски простор и спортско-рекреативне 

реквизите, 
8) продаје сувенире, туристичке карте и брошуре, осим 

сопственог промотивног материјала и врши продају производа 
и услуга и 

9) обавља и друге послове од јавног интереса  који су у 
функцији развоја туризма и који нису у супротности са законом 
и другим прописима. 

(2) Обављање послова  из става 1. тачка 8) овог члана 
врши се у складу са прописима којим се уређује област трго-
вине. 

 
Члан 9. 

 
(1) Туристичка организација обавља дјелатност средстви-

ма рада, у објектима и на непокретностима које јој оснивач да 
на управљање, као и средствима стеченим из других извора. 

(2) Оснивач је уплатио средства у износу од 10.000,00 КМ,  
као оснивачки улог. 

(3) Оснивач може повећати вриједност основног капитала 
новим улагањима. 

(4) Оснивач не одговара за обавезе Туристичке организа-
ције, осим  до износа не унесеног улога у имовину установе. 

 
Члан 10. 

 
(1) Приходи Туристичке организације су: 
1) приходи из буџета општине, 
2) приходи од боравишне таксе, осим ако посебним зако-

ном није другачије прописано, 
3) приходи од обављања послова  из члана 8. ове одлуке, 

а сагласно регистрованој  дјелатности,  
4) кредитна  задужења уз претходну сагласност оснивача, 
5) донације  и 
6) други  извори. 
(2) Све финансијске трансакције Туристичка организација 

ће обављати преко јединственог рачуна трезора општине и 
преко рачуна посебних намјена општине Дервента, у складу са 
трезорским начином пословања. 

 
Члан 11. 

 
(1) У циљу обављања дјелатности због којих је Туристичка 

организација основана, оснивач: 
1) даје сагласност на годишњи  програм рада и финансиј-

ски план Туристичке организације, 
2) даје сагласност на статут и акт о организацији и систе-

матизацији радних мјеста, 
3) разматра и усваја годишњи извјештај о пословању са 

финансијским  извјештајем, 
4) именује и разрјешава органе Туристичке организације, 
5) врши и друге надлежности и обавезе утврђене овом 

одлуком, законским и подзаконским прописима, којима је регу-
лисана ова област. 

 
Члан 12. 

 
(1) Туристичка организација је обавезна да за сваку посло-

вну годину утврди програм рада и финансијски план.  
(2) Годишњи програм рада и финансијски план Туристичке 

организације обавезно садржи појединачно утврђене и плани-
ране задатке, као и потребна финансијска средства за њихово 
извршавање. 

(3) Након што оснивач да сагласност на програм рада и 
финансијски план, Туристичка организација доставља наведе-
не акте  ТОРС-у. 

 
Члан 13. 

 
(1) Туристичка организација је обавезна да приходе из 

члана 10. ове одлуке користи у складу са њиховом намјеном, 
програмом и финансијским планом усвојеним од оснивача, у 
складу са Законом о туризму, законом који регулише наплату 
боравишне таксе, као и у складу са другим прописима. 

(2) Туристичка организација је обавезна да  донесе извјеш-
тај о пословању са финансијским извјештајем за претходну 
годину најкасније до краја јуна текуће године. 

 (3) Након усвајања финансијског извјештаја и извјештаја о 
пословању од стране оснивача, Туристичка организација дос-
тавља наведене акте  ТОРС-у. 
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Члан 14. 
 

Туристичка организација општине, уз сагласност оснивача, 
у циљу планирања, координације и управљања туристичким 
активностима, може са другом туристичком организацијом, 
привредним друштвом или предузетником који обавља дјелат-
ност из области саобраћаја, туризма, угоститељства, промета 
робе и услуга, културе, спорта, информисања, конгресних и 
сајамских активности, основати дестинацијску менаџмент 
организацију, односно организацију за оперативне, маркетин-
шке и промотивне послове. 

 
Члан 15. 

 
Органи управљања Туристичке организације  су директор и 

управни одбор. 
 

Члан 16. 
 
(1) Директор руководи Туристичком организацијом, пред-

ставља и заступа  Туристичку организацију и одговоран је за 
законитост њеног рада. 

(2) Директора Туристичке организације именује и разрје-
шава Скупштина општине, након спроведеног поступка јавне 
конкуренције, на период од четири године, са могућношћу 
реизбора. 

 
Члан 17. 

 
(1) Управни одбор именује и разрјешава Скупштина опш-

тине, на приједлог Начелника општине, након спроведеног 
поступка јавне конкуренције, на период од четири године, са 
могућношћу реизбора. 

(2) Управни одбор има три члана. 
(3) При именовању чланова Управног одбора водиће се 

рачуна о равноправној заступљености оба пола. 
(4) Запослени у Туристичкој организацији не могу бити 

чланови њеног Управног одбора. 
 

Члан 18. 
 
Услови и поступак за избор, именовање и разрјешење  

директора и управног одбора Туристичке организације, њихове 
надлежности, права и обавезе, регулишу се Статутом Турис-
тичке организације, у складу са законом. 

 
Члан 19. 

 
Надзор над законитошћу рада Туристичке организације  

врши надлежно министарство. 
 

Члан 20. 
 
Туристичка организација је дужна извршити усклађивање 

Статута и општих аката са овом одлуком  у року од 30 дана, од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 21. 

 
Након ступања на снагу ова одлука замјењује Одлуку о 

усклађивању оснивачког акта Јавне установе „Туристичка 
организација општине Дервента“ Дервента („Службени гласник 
општине Дервента“ број 5/16). 

 
Члан 22. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику општине Дервента“. 
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На основу члана 22. став 2. Закона о библиотечко-
информационој дјелатности („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 44/16), члана 5. ст. 1. Закона о музејској дјелат-
ности („Службени гласник Републике Српске“, број 89/08, 57/12 
и 18/17), 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 
на 11. сједници одржаној 28. септембра 2017. године, донијела 
је 

 
 
 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ  

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ“ ДЕРВЕНТА  

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком врши се усклађивање акта о оснивању Јав-

не установе Народна библиотека ''Бранко Радичевић'' Дервен-
та  са Законом о библиотечко-информационој дјелатности, 
Законом о музејској дјелатности, Законом о систему јавних 
служби, Законом о локалној самоуправи и Законом о класифи-
кацији  дјелатности Републике Српске (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број: 66/13).  

 
Члан 2. 

 
(1) Назив установе је: Јавна установа Народна библиотека 

''Бранко Радичевић'' Дервента. 
(2) Скраћени назив установе је:  ЈУ Народна библиотека 

''Бранко Радичевић'' Дервента (у даљем тексту: Народна биб-
лиотека).  

(3)  Сједиште Народне библиотеке  је у Дервенти, Трг осло-
бођења број 2, Дервента. 

 
Члан 3. 

 
Оснивач Народне библиотеке је Општина Дервента (у 

даљем тексту: Оснивач). 
 

Члан 4. 
 
(1) Народна библиотека је јавна установа која обавља дје-

латност од општег интереса и има својство правног лица, које 
стиче уписом у судски регистар код надлежног суда. 

(2) У правном промету са трећим лицима Народна библио-
тека иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара 
без ограничења, свим својим средствима. 

 
Члан 5. 

 
 (1) Народна библиотека је културна, информациона, обра-

зовна установа која корисницима ставља на располагање 
организовани фонд библиотечке грађе, као и друге изворе 
информација, услуге и сервисе.  

(2) Народна библиотека обавља дјелатност за потребе 
грађана на подручју општине Дервента, обезбјеђујући им  
једнаке услове за општекултурно уздизање, образовање и 
информисање. 

Члан 6. 
 

(1) Дјелатности Народне библиотеке су:  
1)  91.01 – Дјелатност библиотека и архива и 
2)  91.02 – Дјелатност музеја. 
(2) Библиотечко-информациона дјелатност Народне биб-

лиотеке  обухвата: 
1)  набавку, обраду, чување, заштиту и коришћење библи-

отечке грађе, 
2)  презентацију и популаризацију библиотечке грађе,   



29.09.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 13 11 

3)  израду каталога, библиографија, билтена, база подата-
ка, и других извора информација, 

4) обезбјеђивање, коришћења  и протока библиографских 
и других извора информисања и услуга, 

5) едукацију корисника, 
6) вођење евиденције о грађи и корисницима и  
7) друге послове у складу са законом. 
(3) Примарна улога Народне библиотеке је да прикупља, 

обрађује, истражује, чува и даје на коришћење библиотечку 
грађу и да пружа приступ корисницима до свих врста инфор-
мација. 

(4) Народна библиотека набавља библиотечку грађу и 
ствара нову библиотечку грађу на основу самосталне процјене 
стручњака, према утврђеној набавној политици, а у складу са 
потребама свих корисника, укључујући и потребе националних, 
вјерских и језичких мањина и корисника са посебним потреба-
ма. 

(5) Поред основног фонда библиотечке грађе, Народна 
библиотека формира и завичајни фонд или завичајну збирку 
библиотечко-информационе грађе. 

(6) Народна  библиотека обавља и послове музејске дјела-
тности, путем  музејске збирке у саставу установе, као органи-
зационе јединице. 

(7) Збирка у саставу  је стручно обрађена цјелина музејске 
грађе унутар Народне библиотеке. 

(8) Под музејском дјелатношћу подразумијева се системат-
ско истраживање, прикупљање, обрада, чување, стручна 
обрада, проучавање, заштита, излагање и публиковање музеј-
ске грађе. 

(9) Музејска дјелатност има задатак да музејску грађу, као 
дио националне и опште људске културне баштине, сачува, 
проучи и учини да буде доступна јавности. 

(10) Збирка у саставу према потреби може као облик свога 
рада приредити изложбе и ван свог сједишта, 

(11) Збирка у саставу води документацију о музејској грађи 
и дужна је сваких пет година  извршити попис музејске грађе. 

 
Члан  7. 

 
(1) Народна библиотека обавља дјелатност  средствима 

рада, у објектима и  на непокретностима које  јој 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 . 

(3) Оснивач не одговара за обавезе Народне библиотеке, 
осим до износа не унесеног улога у имовину установе. 

 
Члан  8. 

 
(1) Средства за пословање Народне библиотеке обезбјеђу-

ју се из следећих извора: 
1) буџета Републике Српске, 
2) буџета општине,  
3) сопствених прихода остварених обављањем  дјелатнос-

ти,  
4) донација, поклона и из других извора, у складу са зако-

ном. 
(2) У буџету Републике Српске обезбјеђују се средства за 
1) бруто плате запослених и друга примања на основу 

радног односа, утврђена законским прописима којим се дефи-
нишу плате запослених у области образовања и културе, 
општим и појединачним колективним уговором, 

2) дио програмских дјелатности библиотеке и набавку биб-
лиотечке грађе и 

3) инвестиције у опрему и нове намјенске објекте за обав-
љање библиотечке дјелатности и значајну адаптацију постоје-
ћих. 

(3) У буџету општине обезбјеђују се средства за матери-
јалне и режијске трошкове, текуће и инвестиционо одржавање 
Народне  библиотеке. 

(4) Средства за обављање музејске дјелатности обезбјеђу-
ју се у буџету општине и то: средства за текуће и инвестиционо 
одржавање објекта, материјалне трошкове и плате запосле-
них, а могу се обезбиједити и средства за откуп  музејских 
експоната и музејске грађе. 

(5) Све финансијске трансакције Народна библиотека  ће 
обављати преко јединственог рачуна трезора општине и преко 

рачуна посебних намјена општине Дервента, у складу са тре-
зорским начином пословања. 

 
Члан 9. 

 
(1) Народна библиотека је обавезна да послове из своје 

надлежности  врши благовремено и квалитетно у складу са 
законом. 

(2) Народна библиотека не може  без сагласности оснива-
ча  мијењати дјелатност утврђену овом одлуком. 

(3) Народна библиотека подноси оснивачу приједлог годи-
шњег програма рада најкасније до краја септембра текуће 
године за наредну годину. 

(4) Народна библиотека ће најмање једанпут годишње, 
подносити информације и извјештаје о свом раду оснивачу, а 
на захтјев оснивача и чешће. 

(5) Оснивач према Народној библиотеци има обавезе које 
су садржане у члану 8. ове Одлуке, као и другим законским и 
подзаконским актима којима је регулисана ова област. 

 
Члан  10. 

 
Органи  руковођења и управљања у Народној библиотеци 

су директор и управни одбор. 
 

Члан 11. 
 

(1) Директор руководи Народном библиотеком, представ-
ља и заступа библиотеку  и одговоран је за законитост њеног 
рада.   

(2) Директора Народне библиотеке именује и разрјешава 
Министарство, на период од четири године,  уз претходно 
спроведен поступак јавне конкуренције. 

 
Члан 12. 

 
(1)Народном библиотеком управља управни одбор. 
(2) Управни одбор има три члана.   
(3) Управни одбор Народне библиотеке  именује и разрје-

шава Министарство, на период од четири године,  уз претход-
но спроведен поступак јавне конкуренције. 

(4) Запослени у Народној библиотеци  не могу бити члано-
ви њеног Управног одбора 

 
Члан 13. 

 
Услови и поступак за избор, именовање и разрјешење  

директора и управног одбора Народне библиотеке, њихове 
надлежности, права и обавезе, регулишу се Статутом Народне 
библиотеке, у складу са законом. 

 
Члан 14. 

 
(1) Министарство врши управни надзор над законитошћу 

рада Народне библиотеке. 
(2) Надзор над радом Народне библиотеке врши надлежни 

орган јединице локалне самоуправе. 
(3) Надзор над стручним радом Народне библиотеке  врши 

библиотека  којој је повјерено вршење матичних функција. 
(4) Стручни надзор над радом музејске збирке у саставу 

установе, у складу са Законом о музејској дјелатности, врше 
музејске установе  које имају утврђен статус матичности. 

 
Члан  15. 

 
Народна библиотека ће, у року од 30 дана од дана  доно-

шења ове одлуке,  извршити усклађивање Статута и других 
општих акта установе, са законским прописима и овом одлу-
ком.   

Члан  16. 
 

Након ступања на снагу  ова одлука замјењује  Одлуку о 
усклађивању оснивачког акта Јавне Установе Народан библи-
отека ,,Бранко Радичевић“ (Службени гласник општине Дер-
вента'' број:1/09 и 9/11). 
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Члан  17. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у ''Службеном гласнику општине Дервента''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-222/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), члана 4. став 2. Закона о матичним књигама („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број: 111/09 и 43/13) и  члана 
37. став 2. тачка 2. Статута општине Дервента („Службени 
гласник општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина општине 
Дервента на 11. сједници одржаној 28. септембра 2017. годи-
не, донијела је  

 
О  Д   Л  У  К  У 

о одређивању матичних подручја за вођење матичних 
књига на подручју општине Дервента 

 
 

Члан 1. 
 
(1) Овом Одлуком одређују се матична подручја за вођење 

матичних књига рођених, држављана, вјенчаних и умрлих и 
сједишта матичних подручја на подручју општине Дервента ( у 
даљем тексту : матична подручја). 

 
(2) На подручју општине Дервента  одређује се 9 ( девет) 

матичних подручја и њихова сједишта:  
 
1) Матично подручје Бунар са сједиштем у Дервенти до 

успоставе мјесне канцеларије у Бунару и то за насељена 
мјеста: Бунар, Буковица Велика, Брезици, Буковац, Велика, 
Врхови, Горњи Божинци, Градина, Дажница, Кулина, Ковачев-
ци, Модран, Пољари, Станићи, Туњестала и Шушњари.  

 
2) Матично подручје Велика Сочаница  са сједиштем у 

Великој Сочаници  за насељена мјеста : Велика Сочаница и 
Горња Лупљаница.                                                              

 
3) Матично подручје Дервента са сједиштем у Дервенти за 

насељена мјеста: Беглуци, Буковица Мала, Горња Бишња, 
Горњи Вишњик, Дервента, Доња Бишња, Доњи Вишњик, 
Жеравац, Живинице, Зеленике , Лужани Босански, Лужани 
Нови, Осојци, Поље и Тетима.   

 
4) Матично подручје Календеровци Горњи са сједиштем у 

Календеровцима Горњим за насељена мјеста: Календеровци 
Горњи, Календеровци Доњи, Горњи Детлак, Доњи Детлак,   
Дријен и Доња Лупљаница.  

 
5) Матично подручје Луг са сједиштем у Лугу за насељена 

мјеста : Луг, Лужани, Агићи, Куљеновци , Мишковци и Рапћани 
.  

6) Матично подручје Мала Сочаница са сједиштем у Малој 
Сочаници за насељена мјеста : Мала Сочаница и Мишинци.  

 
7) Матично подручје Осиња са сједиштем у Осињи за 

насељена мјеста : Осиња, Церани и  Појезна.  
 
8) Матично подручје Трстенци са сједиштем у Трстенцима 

за насељена мјеста : Трстенци, Пјеваловац, Босански Дубо-
чац, Костреш, Градац и Бијело Брдо.   

 
9) Матично подручје Црнча са сједиштем у Црнчи за насе-

љено мјесто Црнча.   
 

 

Члан 2. 
 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука  о одређивању матичних подручја за вођење матичних 
књига на подручју општине Дервента ( „Службени гласник 
општине Дервента“, број: 15/10 ).  

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „ Службеном гласнику општине Дервента“ .  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-223/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 97/16),  и члана 37. став 
2. и  89. став 2. Статута општине Дервента  („Службени глас-
ник општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина општине Дер-
вента на 11. сједници одржаној 28. септембра 2017. године, 
донијела је 

 
О Д Л У К У 

о прихватању понуђених непокретности - земљишта 
као поклона, без накнаде од стране власника Зечевић 

(Божидар) Љубо из Брода 
                                                    
 

Члан 1. 
 

     Општина Дервента прихвата понуђене непокретности - 
земљишта као поклон, без накнаде, и то: 

 
       - к.ч. 36/1, ливада 3. класе површине 610 м2, К.О. Дер-

вентски Луг,  
       - к.ч. 36/37, ливада 3. класе површине 963 м2, К.О. 

Дервентски Луг,  
       - к.ч. 36/126, ливада 3. класе површине 355 м2, К.О. 

Дервентски Луг, 
      - к.ч. 36/127, ливада 3. класе површине 6.458 м2, К.О. 

Дервентски Луг, 
      - к.ч. 36/185, ливада 3. класе површине 330 м2, К.О. 

Дервентски Луг, 
       - к.ч. 36/188, ливада 3. класе површине 2.339 м2, К.О. 

Дервентски Луг (укњижено право служности као послужног 
добра у корист власника на к.ч. 36/47, к.ч. 36/48, к.ч. 36/49, к.ч. 
36/50, к.ч. 36/51, к.ч. 36/52, к.ч. 36/151 и к.ч. 36/152, К.О. Дер-
вентскиЛуг, из ЗК улошка: 888, као повласног добра), 

       - к.ч. 36/200, ливада 3. класе површине 49 м2, К.О. 
Дервентски Луг, 

       - к.ч. 38/4, ливада 3. класе површине 477 м2, К.О. Дер-
вентски Луг, и  

       - к.ч. 38/15, ливада 3. класе површине 578 м2,  К.О. 
Дервентски Луг,  

а уписано у ЗК уложак: 881, са правом својине на Зечевић 
(Божидар) Љубо из Брода. 

 
Члан 2. 

 
    По основу ове одлуке закључиће се уговор о поклону 

непокретности - земљишта из члана 1. ове одлуке. 
    Уговор о поклону без терета и налога, осим за непокрет-

ност - земљиште означено као к.ч. 36/188, а која је оптерећена 
правом службености, закључиће се између Зечевић (Божидар) 
Љубо из Брода, као поклонодавца, и општине Дервента, као 
поклонопримца, а који у име општине потписује Начелник 
општине Дервента.  
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Члан 3. 
 
    О провођењу ове одлуке стараће се Стручна служба 

начелника општине и Одјељење за просторно уређење. 
 

Члан 4. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-224/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 
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На основу  члана  330 а.  Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 18/16), члана  37. став 2.  и  89. став 2. Статута 
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, 
број: 7/17), Скупштина општине Дервента на 11. сједници 
одржаној 28. септембра 2017. године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
о  утврђивању тржишне вриједности за грађевинско 

земљиште за Ерић (Радислав) Бориса 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се да је тржишна  вриједност за грађевинско 
земљиште означено као к.ч. 3725/6, градилиште површине 83 
м2, К.О. Дервента 1, у својини општине Дервента, односно 
тржишна цијена у износу од  3.784,80 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику општине Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-225/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 
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На основу члана 330 а. Закона о стварним правима („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 
60/15 и 18/16) и члана  37. став 2. и  89. став 2. Статута општи-
не Дервента  („Службени гласник општине Дервента“, број: 
7/17), Скупштина општине Дервента на 11. сједници одржаној 
28. септембра 2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
о  утврђивању тржишне вриједности за грађевинско 

земљиште за Сарић (Саве) Душанку 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се да је тржишна  вриједност за грађевинско 
земљиште означено као к.ч. 1617/2, двориште површине 54 
м2, к.ч. 1636/2, њива 5. класе површине 144 м2  и к.ч. 1619/3, 
двориште површине 35 м2,  К.О. Дервента 2,  у својини 
општине Дервента, односно тржишна цијена у износу од  
2.483,78 КМ.  

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику општине Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-226/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 
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На основу члана  48. став 1. а у вези са чланом 46. став 3. 
Закона о Буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 
члана 37. став 2. тачка 4. Статута општине Дервента („Служ-
бени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и члана 14. Одлу-
ке о извршењу Буџета општине Дервента за 2017. годину 
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 13/16), а након 
разматрања Извјештаја о извршењу Буџета општине Дервента 
за период 01.01. – 31.06.2017. године (Консолидовани извјеш-
тај о извршењу Буџета општине), Скупштина општине Дервен-
та на 11. сједници одржаној 28. септембра 2017. године, дони-
јела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о извр-
шењу Буџета општине Дервента за период 01.01. – 31.06.2017. 
године, са посебним освртом на остварење локалних прихода 
по врстама (Консолидовани извјештај о извршењу Буџета 
општине). 

 
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 

Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-227/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 

 
 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

Економски 
код Опис 

Извршење  
01.01.-30.06.  
2016. године 

Основни буџет 
2017. година 

Буџет 2017. 
године (са 

реалокацијама) 

Извршење 
01.01.-30.06. 
2017. године 

Индекс    
6/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 5.585.677,88 11.971.260,00 11.971.260,00 5.387.761,66 45,0 

710000 Порески приходи 3.787.334,17 8.353.500,00 8.353.500,00 3.853.155,38 46,1 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 834,96 0,00 0,00 17,25   

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00 0,00 0,00   

713000 Порези на лична примања и приходи 
од самосталних дјелатности 

503.188,57 1.100.000,00 1.100.000,00 549.787,27 50,0 
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714000 Порези на имовину 77.677,10 450.000,00 450.000,00 209.779,53 46,6 

715000 Порези на промет производа и услуга 841,76 1.500,00 1.500,00 1.836,06 122,4 

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00 0,00 0,00   

717000 Индиректни порези прикупљени преко 
УИО 

3.204.791,78 6.800.000,00 6.800.000,00 3.090.995,03 45,5 

719000 Остали порески приходи 0,00 2.000,00 2.000,00 740,24 37,0 

720000 Непорески приходи 1.345.738,91 2.960.760,00 2.960.760,00 1.154.847,58 39,0 

721000 
Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и позитивних 
курсних разлика 

168.966,61 538.000,00 538.000,00 127.156,95 
23,6 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга 

1.097.050,00 2.294.760,00 2.294.760,00 996.026,78 
43,4 

723000 Новчане казне 1.325,00 53.000,00 53.000,00 1.835,40 3,5 

728000 

Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и трансакција 
размјене између или унутар јединица 
власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

729000 Остали непорески приходи 78.397,30 75.000,00 75.000,00 29.828,45 39,8 

730000 Грантови 124.037,35 0,00 0,00 5.583,05   

731000 Грантови 124.037,35 0,00 0,00 5.583,05   

780000 Трансфери између или унутар 
јединица власти 328.567,45 657.000,00 657.000,00 374.175,65 57,0 

787000 Трансфери између различитих 
јединица власти 

328.567,45 657.000,00 657.000,00 374.175,65 57,0 

788000 
Трансфери унутар исте јединице 
власти 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4.754.498,22 10.310.488,00 10.494.488,00 4.718.085,99 45,0 

410000 Текући расходи  4.754.498,22 10.059.436,00 10.282.750,00 4.656.462,72 45,3 

411000 Расходи за лична примања 
запослених 

1.879.587,34 3.964.206,00 3.960.506,00 1.907.250,36 
48,2 

412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

959.789,12 2.341.891,00 2.340.568,00 985.441,54 42,1 

413000 Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

76.488,77 187.424,00 189.060,00 97.872,84 51,8 

414000 Субвенције 2.100,00 365.000,00 365.000,00 2.820,00 0,8 

415000 Грантови 625.025,84 998.100,00 1.187.661,00 547.773,93 46,1 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

1.190.844,81 2.096.200,00 2.127.150,00 1.102.798,69 
51,8 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите 
које исплаћују институције обавезног 
социјалног осигурања 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

418000 

Расходи финансирања, други 
финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

419000 Расходи по судским рјешењима 20.662,34 106.615,00 112.805,00 12.505,36 11,1 

480000 Трансфери између и унутар 
јединица власти 0,00 132.000,00 133.000,00 61.623,27 46,3 

487000 
Трансфери између различитих 
јединица власти 0,00 132.000,00 133.000,00 61.623,27 46,3 

488000 
Трансфери унутар исте јединице 
власти 0,00 0,00 0,00 0,00   

* * * * Буџетска резерва 0,00 119.052,00 78.738,00 0,00 0,0 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 831.179,66 1.660.772,00 1.476.772,00 669.675,67 45,3 

  
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-
IV)   

-602.530,60 -1.522.476,00 -1.327.976,00 193.357,12 
-14,6 

810000 I Примици за нефинансијску 
имовину 33.727,41 697.740,00 697.740,00 253.656,23 36,4 

811000 Примици за произведену сталну 
имовину 

0,00 0,00 0,00 13.000,00 
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812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00 0,00 0,00   

813000 Примици за непроизведену сталну 
имовину 

10.012,90 650.000,00 650.000,00 215.938,66 
33,2 

814000 
Примици од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених 
пословања 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00 0,00 0,00   

816000 
Примици од залиха материјала, 
учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

23.714,51 47.740,00 47.740,00 24.717,57 
51,8 

880000 
II Примици за нефинансијску 
имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

881000 
Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

510000 III Издаци за нефинансијску 
имовину 636.258,01 2.220.216,00 2.025.716,00 60.299,11 3,0 

511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

614.318,93 2.156.975,00 1.964.975,00 46.514,57 2,4 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00 0,00 0,00   

513000 Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

10.532,30 24.141,00 24.141,00 0,00 
0,0 

514000 Издаци за сталну имовину намјењену 
продаји 

0,00 0,00 0,00 0,00   

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00 0,00 0,00   

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 11.406,78 39.100,00 36.600,00 13.784,54 

37,7 

518000 
Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

580000 
IV Издаци за нефинансијску 
имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 
(В+Г) 228.649,06 138.296,00 148.796,00 863.032,79 580,0 

              

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 
(Е+Ж+З+И) 2.192.083,98 -138.296,00 -148.796,00 200.170,92 -134,5 

  Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)   0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

910000 I Примици од финансијске имовине 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

918000 
Примици од финансијске имовине из 
трансакција између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

610000 II Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 0,00 0,00   

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 0,00 0,00   

618000 
Издаци за финансијску имовину из 
транскација између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 2.199.388,12 -600.142,00 -600.142,00 -297.239,70 49,5 

920000 I Примици од задуживања 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00   

921000 Примици од задуживања 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00   

928000 
Примици од задуживања из 
транскација између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

620000 II Издаци за отплату дугова 200.611,88 600.142,00 600.142,00 297.239,70 49,5 

621000 Издаци за отплату дугова 200.611,88 600.142,00 600.142,00 297.239,70 49,5 
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628000 
Издаци за отплату дугова из 
трансакција између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -7.304,14 -45.864,00 -56.364,00 -9.299,38   

930000 I Остали примици 8.194,20 16.000,00 16.000,00 18.981,44 118,6 

931000 Остали примици 8.194,20 16.000,00 16.000,00 8.047,11 50,3 

938000 
Остали примици из трансакција 
између или унутар јединица власти 0,00 0,00 0,00 10.934,33   

630000 II Остали издаци 15.498,34 61.864,00 72.364,00 28.280,82 39,1 

631000 Остали издаци 15.498,34 17.147,00 27.647,00 9.237,55 33,4 

638000 Остали издаци из трансакција између 
или унутар јединица власти 

0,00 44.717,00 44.717,00 19.043,27 
42,6 

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА    0,00 506.710,00 506.710,00 506.710,00 100,0 

              

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ 
(Д+Ђ) 2.420.733,04 0,00 0,00 1.063.203,71 

  
 
БУЏЕТ  ЗА 2017. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски 
код О п и с 

Извршење  
01.01.-30.06.  
2016. године 

Основни буџет 
2017.година 

Буџет 
2017.године (са 
реалокацијама) 

Извршење 
01.01.-30.06. 
2017.године 

Индекс    
6/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 5.585.677,88 11.971.260,00 11.971.260,00 5.387.761,66 45,0 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 3.787.334,17 8.353.500,00 8.353.500,00 3.853.155,38 46,1 

711000 Приходи од пореза на доходак и 
добит 834,96 0,00 0,00 17,25   

711100 Порези на доходак 834,96 0,00 0,00 17,25   

711200 Порези на добит правних лица 0,00 0,00 0,00 0,00   

711300 
Порези на приходе капиталних 
добитака 0,00 0,00 0,00 0,00   

712000 Доприноси за социјално 
осигурање 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

712100 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00 0,00 0,00   

713000 
Порези на лична примања и 
приходе од самосталних 
дјелатности 503.188,57 1.100.000,00 1.100.000,00 549.787,27 50,0 

713100 Порези на лична примања и приходе 
од самосталних дјелатности 

503.188,57 1.100.000,00 1.100.000,00 549.787,27 50,0 

714000 Порези на имовину 77.677,10 450.000,00 450.000,00 209.779,53 46,6 

714100 Порези на имовину 76.962,59 450.000,00 450.000,00 209.689,53 46,6 

714200 Порези на насљеђе и поклоне 0,27 0,00 0,00 0,00   

714300 Порези на финансијске и капиталне 
трансакције 

714,24 0,00 0,00 90,00 
  

714900 Остали порези на имовину 0,00 0,00 0,00 0,00   

715000 Порези на промет производа и 
услуга 841,76 1.500,00 1.500,00 1.836,06 122,4 

715100 Порези на промет производа 841,76 1.500,00 1.500,00 1.733,42 115,6 

715200 Порези на промет услуга 0,00 0,00 0,00 102,64   

715300 Акцизе 0,00 0,00 0,00 0,00   

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00 0,00 0,00   

716100 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00 0,00 0,00   

717000 Индиректни порези прикупљени 
преко УИО 3.204.791,78 6.800.000,00 6.800.000,00 3.090.995,03 45,5 

717100 Индиректни порези прикупљени преко 
УИО - збирно 

3.204.791,78 6.800.000,00 6.800.000,00 3.090.995,03 45,5 

719000 Остали порески приходи 0,00 2.000,00 2.000,00 740,24 37,0 



29.09.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 13 17 

719100 Остали порески приходи 0,00 2.000,00 2.000,00 740,24 37,0 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 1.345.738,91 2.960.760,00 2.960.760,00 1.154.847,58 39,0 

721000 
Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 

168.966,61 538.000,00 538.000,00 127.156,95 
23,6 

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у 
капиталу и сличних права 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

721200 Приходи од закупа и ренте 165.080,79 529.000,00 529.000,00 124.414,66 23,5 

721300 
Приходи од камата на готовину и 
готовинске еквиваленте 3.885,82 9.000,00 9.000,00 2.742,29 30,5 

721400 Приходи од хартија од вриједности и 
финансијских деривата 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

721500 Приходи од камата и осталих накнада 
на дате зајмове 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

721600 

Приходи по основу реализованих 
позитивних курсних разлика из 
пословних и инвестиционих 
активности 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

722000 Накнаде, таксе и приходи од 
пружања јавних услуга 

1.097.050,00 2.294.760,00 2.294.760,00 996.026,78 43,4 

722100 Административне накнаде и таксе 110.669,02 219.000,00 219.000,00 99.600,95 45,5 

722200 Судске накнаде и таксе 0,00 0,00 0,00 0,00   

722300 Комуналне накнаде и таксе 279.016,58 531.100,00 531.100,00 294.884,02 55,5 

722400 Накнаде по разним основама 524.989,91 1.083.500,00 1.083.500,00 443.326,22 40,9 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 182.374,49 461.160,00 461.160,00 158.215,59 34,3 

723000 Новчане казне 1.325,00 53.000,00 53.000,00 1.835,40 3,5 

723100 Новчане казне 1.325,00 53.000,00 53.000,00 1.835,40 3,5 

728000 

Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

728100 
Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и трансакција 
са другим јединицама власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

728200 
Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и трансакција 
унутар исте јединице власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

729000 Остали непорески приходи 78.397,30 75.000,00 75.000,00 29.828,45 39,8 

729100 Остали непорески приходи 78.397,30 75.000,00 75.000,00 29.828,45 39,8 

730000 Г р а н т о в и 124.037,35 0,00 0,00 5.583,05   

731000 Грантови 124.037,35 0,00 0,00 5.583,05   

731100 Грантови из иностранства 0,00 0,00 0,00 0,00   

731200 Грантови из земље 124.037,35 0,00 0,00 5.583,05   

780000 Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   
у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 328.567,45 657.000,00 657.000,00 374.175,65 57,0 

787000 Трансфери између различитих 
јединица власти 328.567,45 657.000,00 657.000,00 374.175,65 57,0 

787100 Трансфери од државе 0,00 0,00 0,00 0,00   

787200 Трансфери од ентитета 0,00 657.000,00 657.000,00 372.092,67 56,6 

787300 Трансфери од јединица локалне 
самоуправе 

328.567,45 0,00 0,00 2.068,89 
  

787400 Трансфери од фондова обавезног 
социјалног осигурања 

0,00 0,00 0,00 14,09 
  

787900 Трансфери од осталих јединица 
власти 

0,00 0,00 0,00 0,00   

788000 Трансфери унутар исте јединице 
власти 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

788100 
Трансфери унутар исте јединице 
власти 0,00 0,00 0,00 0,00   

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
  

33.727,41 697.740,00 697.740,00 253.656,23 
36,4 

810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј 
с к у   и м о в и н у 33.727,41 697.740,00 697.740,00 253.656,23 36,4 
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811000 Примици за произведену сталну 
имовину 0,00 0,00 0,00 13.000,00   

811100 Примици за зграде и објекте 0,00 0,00 0,00 0,00   

811200 Примици за постројења и опрему 0,00 0,00 0,00 13.000,00   

811300 Примици за биолошку имовину 0,00 0,00 0,00 0,00   

811400 Примици за инвестициону имовину 0,00 0,00 0,00 0,00   

811900 Примици за осталу произведену 
имовину 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00 0,00 0,00   

812100 Примици за драгоцјености 0,00 0,00 0,00 0,00   

813000 Примици за непроизведену сталну 
имовину 10.012,90 650.000,00 650.000,00 215.938,66 33,2 

813100 Примици за земљиште 10.012,90 650.000,00 650.000,00 215.938,66 33,2 

813200 Примици за подземна и површинска 
налазишта 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

813300 Примици за остала природна добра 0,00 0,00 0,00 0,00   

813900 Примици за осталу непроизведену 
имовину 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

814000 
Примици од продаје сталне 
имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

814100 
Примици од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених 
пословања 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00 0,00 0,00   

815100 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00 0,00 0,00   

816000 
Примици од залиха материјала, 
учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 23.714,51 47.740,00 47.740,00 24.717,57 51,8 

816100 
Примици од залиха материјала, 
учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 23.714,51 47.740,00 47.740,00 24.717,57 51,8 

880000 

П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  
с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с а к 
ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   
ј е д и н и ц а   в л а с т и 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

881000 
Примици за нефинансијску 
имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

881100 
Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим јединицама 
власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

881200 
Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 5.619.405,29 12.669.000,00 12.669.000,00 5.641.417,89 44,5 

 
 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски  
код О п и с 

Извршење  
01.01.-30.06.  
2016. године 

Основни буџет 
2017.година 

Буџет 
2017.године (са 
реалокацијама) 

Извршење 
01.01.-30.06. 
2017.године 

Индекс    
6/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4.754.498,22 10.310.488,00 10.494.488,00 4.718.085,99 45,0 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 4.754.498,22 10.059.436,00 10.282.750,00 4.656.462,72 45,3 

411000 Расходи за лична примања 
запослених 1.879.587,34 3.964.206,00 3.960.506,00 1.907.250,36 48,2 

411100 Расходи за бруто плате запослених 1.584.893,06 3.213.056,00 3.187.470,00 1.586.823,52 49,8 
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411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова 
и осталих личних примања 
запослених по основу рада 

294.694,28 691.300,00 687.368,00 279.634,49 
40,7 

411300 
Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања 
(бруто) 

0,00 25.850,00 51.668,00 36.035,76 
69,7 

411400 Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 

0,00 34.000,00 34.000,00 4.756,59 14,0 

412000 Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 959.789,12 2.341.891,00 2.340.568,00 985.441,54 42,1 

412100 Расходи по основу закупа 2.216,00 2.212,00 2.212,00 0,00 0,0 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

115.934,53 324.680,00 321.328,60 148.879,46 
46,3 

412300 Расходи за режијски материјал 34.860,19 58.700,00 59.136,00 32.016,74 54,1 

412400 Расходи за материјал за посебне 
намјене 

23.456,73 65.700,00 63.747,03 26.985,24 42,3 

412500 Расходи за текуће одржавање 89.595,90 315.700,00 307.396,00 72.441,50 23,6 

412600 Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

10.173,17 35.900,00 36.348,25 12.439,37 34,2 

412700 Расходи за стручне услуге 133.034,17 229.085,00 223.371,00 79.446,15 35,6 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне 
средине 

226.039,55 529.000,00 536.319,00 263.448,51 
49,1 

412900 Остали некласификовани расходи 324.478,88 780.914,00 790.710,12 349.784,57 44,2 

413000 Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 76.488,77 187.424,00 189.060,00 97.872,84 51,8 

413100 Расходи по основу камата на хартије 
од вриједности 

0,00 0,00 0,00 0,00   

413200 Расходи финансирања по основу 
финансијских деривата 

0,00 0,00 0,00 0,00   

413300 
Расходи по основу камата на 
примљене зајмове у земљи 76.488,77 187.324,00 187.324,00 96.239,34 51,4 

413400 
Расходи по основу камата на 
примљене зајмове из иностранства 0,00 0,00 0,00 0,00   

413700 Трошкови сервисирања примљених 
зајмова 

0,00 0,00 1.211,00 1.210,07 
99,9 

413800 
Расходи по основу негативних 
курсних разлика из пословних и 
инвестиционих активности 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

413900 Расходи по основу затезних камата 0,00 100,00 525,00 423,43 80,7 

414000 Субвенције 2.100,00 365.000,00 365.000,00 2.820,00 0,8 

414100 Субвенције 2.100,00 365.000,00 365.000,00 2.820,00 0,8 

415000 Грантови 625.025,84 998.100,00 1.187.661,00 547.773,93 46,1 

415100 Грантови у иностранство 0,00 0,00 0,00 0,00   

415200 Грантови у земљи 625.025,84 998.100,00 1.187.661,00 547.773,93 46,1 

416000 

Дознаке на име социјалне 
заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и 
градова 

1.190.844,81 2.096.200,00 2.127.150,00 1.102.798,69 

51,8 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и 
градова 

1.123.354,87 1.696.200,00 1.727.150,00 868.913,75 
50,3 

416300 

Дознаке пружаоцима услуга 
социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и 
градова 

67.489,94 400.000,00 400.000,00 233.884,94 

58,5 

417000 

Дознаке на име социјалне 
заштите које исплаћују 
институције обавезног 
социјалног осигурања 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

417100 Дознаке по основу пензијског 
осигурања 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

417200 Дознаке по основу здравственог 
осигурања 

0,00 0,00 0,00 0,00   

417300 Дознаке по основу осигурања од 
незапослености 

0,00 0,00 0,00 0,00   

417400 Дознаке по основу дјечије заштите 0,00 0,00 0,00 0,00   
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418000 

Расходи финансирања, други 
финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

418100 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови између 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

418200 
Расходи из трансакције размјене 
између јединица власти 0,00 0,00 0,00 0,00   

418300 
Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови из трансакција 
унутар исте јединице власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

418400 Расходи из трансакције размјене 
унутар исте јединице власти 

0,00 0,00 0,00 0,00   

419000 Расходи по судским рјешењима 20.662,34 106.615,00 112.805,00 12.505,36 11,1 

419100 Расходи по судским рјешењима 20.662,34 106.615,00 112.805,00 12.505,36 11,1 

480000 Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у 
т а р  ј е д и н и ц а  в л а с т и 0,00 132.000,00 133.000,00 61.623,27 

46,3 

487000 Трансфери између различитих 
јединица власти 0,00 132.000,00 133.000,00 61.623,27 46,3 

487100 Трансфери држави 0,00 0,00 0,00 0,00   

487200 Трансфери ентитету 0,00 0,00 400,00 225,25 56,3 

487300 Трансфери јединицама локалне 
самоуправе 

0,00 0,00 300,00 1.947,10 
649,0 

487400 Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигур. 

0,00 132.000,00 132.300,00 59.450,92 44,9 

487900 Трансфери осталим јединицама 
власти 

0,00 0,00 0,00 0,00   

488000 Трансфери унутар исте јединице 
власти 0,00 0,00 0,00 0,00   

488100 
Трансфери унутар исте јединице 
власти 0,00 0,00 0,00 0,00   

**** Буџетска резерва 0,00 119.052,00 78.738,00 0,00 0,0 

**** Буџетска резерва 0,00 119.052,00 78.738,00 0,00 0,0 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 636.258,01 2.220.216,00 2.025.716,00 60.299,11 3,0 

510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с 
к у  и м о в и н у 636.258,01 2.220.216,00 2.025.716,00 60.299,11 3,0 

511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 614.318,93 2.156.975,00 1.964.975,00 46.514,57 

2,4 

511100 Издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката 

490.121,65 1.326.000,00 792.000,00 24.684,92 
3,1 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката 

103.175,71 37.265,00 382.265,00 2.022,44 
0,5 

511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 14.966,82 776.210,00 773.210,00 18.607,21 2,4 

511400 
Издаци за инвестиционо одржавање 
опреме 0,00 500,00 500,00 0,00 0,0 

511500 Издаци за биолошку имовину 6.054,75 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 

511600 Издаци за инвестициону имовину 0,00 0,00 0,00 0,00   

511700 Издаци за нематеријалну 
произведену имовину 

0,00 12.000,00 12.000,00 1.200,00 
10,0 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00 0,00 0,00   

512100 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00 0,00 0,00   

513000 Издаци за непроизведену сталну 
имовину 10.532,30 24.141,00 24.141,00 0,00 0,0 

513100 Издаци за прибављање земљишта 10.532,30 24.141,00 24.141,00 0,00 0,0 

513200 Издаци по основу улагања у 
побољшање земљишта 

0,00 0,00 0,00 0,00   

513300 Издаци за прибављање подземних и 
површинских налазишта 

0,00 0,00 0,00 0,00   

513400 
Издаци по основу улагања у 
побољшање подземних и 
површинских налазишта 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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513500 
Издаци за прибављање осталих 
природних добара 0,00 0,00 0,00 0,00   

513600 
Издаци по основу улагања у 
побољшање осталих природних 
добара 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

513700 Издаци за нематеријалну 
непроизведену имовину 

0,00 0,00 0,00 0,00   

514000 Издаци за сталну имовину 
намјењену продаји 0,00 0,00 0,00 0,00   

514100 
Издаци за сталну имовину намјењену 
продаји 0,00 0,00 0,00 0,00   

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00 0,00 0,00   

515100 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00 0,00 0,00   

516000 
Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

11.406,78 39.100,00 36.600,00 13.784,54 
37,7 

516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

11.406,78 39.100,00 36.600,00 13.784,54 37,7 

518000 
Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

518100 
Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

580000 

И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с 
к у   и м о в и н у   и з   т р а н с к а ц 
и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   
ј е д и н и ц а   в л а с т и 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

581000 
Издаци за нефинансијску имовину 
из трансакција између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

581100 
Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција са другим јединицама 
власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

581200 
Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

5.390.756,23 12.530.704,00 12.520.204,00 4.778.385,10 38,2 

 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

Економски  
код О п и с 

Извршење  
01.01.-30.06.  
2016. године 

Основни буџет 
2017.година 

Буџет 
2017.године (са 
реалокацијама) 

Извршење 
01.01.-30.06. 
2017.године 

Индекс    
6/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 2.192.083,98 -138.296,00 -148.796,00 200.170,92 -134,5 

  
Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н 
А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к 
е   и м о в и н е 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

911100 
Примици од хартија од вриједности 
(изузев акција) 0,00 0,00 0,00 0,00   

911200 
Примици за акције и учешћа у 
капиталу 0,00 0,00 0,00 0,00   

911300 Примици од финансијских деривата 0,00 0,00 0,00 0,00   

911400 Примици од наплате датих зајмова 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

911500 Примици по основу орочених 
новчаних средстава 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

918000 
Примици од финансијске имовине 
из трансакција између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

918100 
Примици од финансијске имовине из 
трансакција са другим јединицама 
власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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918200 
Примици од финансијске имовине из 
трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   
и м о в и н у 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 0,00 0,00   

611100 
Издаци за хартије од вриједности 
(изузев акција) 0,00 0,00 0,00 0,00   

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 0,00 0,00 0,00 0,00   

611300 Издаци за финансијске деривате 0,00 0,00 0,00 0,00   

611400 Издаци за дате зајмове 0,00 0,00 0,00 0,00   

611500 
Издаци по основу орочавања 
новчаних средстава 0,00 0,00 0,00 0,00   

618000 
Издаци за финансијску имовину из 
транскација између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

618100 
Издаци за финансијску имовину из 
транскација са другим јединицама 
власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

618200 
Издаци за финансијску имовину из 
транскација са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

              

  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е 2.199.388,12 -600.142,00 -600.142,00 -297.239,70 49,5 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00   

921000 Примици од задуживања 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00   

921100 Примици од издавања хартија од 
вриједности (изузев акција) 

0,00 0,00 0,00 0,00   

921200 Примици од узетих зајмова 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00   

928000 
Примици од задуживања из 
транскација између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

928100 
Примици од задуживања код других 
јединица власти 0,00 0,00 0,00 0,00   

928200 
Примици од задуживања код других 
буџетских корисника исте јединице 
власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о 
в а 200.611,88 600.142,00 600.142,00 297.239,70 49,5 

621000 Издаци за отплату дугова 200.611,88 600.142,00 600.142,00 297.239,70 49,5 

621100 
Издаци за отплату главнице по 
хартијама од вриједности (изузев 
акција) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

621200 Издаци за отплату дуга по 
финансијским дериватима 

0,00 0,00 0,00 0,00   

621300 
Издаци за отплату главнице 
примљених зајмова у земљи 200.611,88 600.142,00 600.142,00 297.239,70 49,5 

621400 Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених из иностранства 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0,00 0,00 0,00 0,00   

628000 
Издаци за отплату дугова из 
трансакција између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

628100 Издаци за отплату дугова према 
другим јединицама власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

628200 
Издаци за отплату дугова према 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

              

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И -7.304,14 -45.864,00 -56.364,00 -9.299,38 16,5 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 8.194,20 16.000,00 16.000,00 18.981,44 118,6 

931000 Остали примици 8.194,20 16.000,00 16.000,00 8.047,11 50,3 

931100 Примици по основу пореза на додату 
вриједност 

8.194,20 16.000,00 16.000,00 8.047,11 
50,3 
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931200 Примици по основу депозита и кауција 0,00 0,00 0,00 0,00   

931300 Примици по основу аванса 0,00 0,00 0,00 0,00   

931900 Остали примици 0,00 0,00 0,00 0,00   

938000 
Остали примици из трансакција 
између или унутар јединица 
власти 

0,00 0,00 0,00 10.934,33 
  

938100 
Остали примици из трансакција са 
другим јединицама власти 0,00 0,00 0,00 10.934,33   

938200 
Остали примици из трансакција са 
другим буџетским корисницама исте 
јединице власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

630000 О с т а л и   и з д а ц и 15.498,34 61.864,00 72.364,00 28.280,82 39,1 

631000 Остали издаци 15.498,34 17.147,00 27.647,00 9.237,55 33,4 

631100 Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 

7.789,10 16.547,00 27.047,00 8.975,29 33,2 

631200 Издаци по основу депозита и кауција 0,00 0,00 0,00 0,00   

631300 Издаци по основу аванса 0,00 0,00 0,00 0,00   

631900 Остали издаци 7.709,24 600,00 600,00 262,26 43,7 

638000 
Остали издаци из трансакција 
између или унутар јединица 
власти 

0,00 44.717,00 44.717,00 19.043,27 
42,6 

638100 Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 

0,00 44.717,00 44.717,00 19.043,27 
42,6 

638200 
Остали издаци из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА    0,00 506.710,00 506.710,00 506.710,00 100,0 

 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2017. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Функц. 
код Функција 

Извршење  
01.01.-30.06.  
2016. године 

Основни буџет 
2017.година 

Буџет 
2017.године (са 
реалокацијама) 

Извршење 01.01.-
30.06. 2017.године 

1 2       3 

01 Опште јавне услуге 1.714.862,05 3.646.118,00 3.659.339,00 1.727.948,02 

02 Одбрана 2.557,66 17.400,00 18.387,00 4.463,35 

03 Јавни ред и сигурност 28.440,84 832.825,00 834.825,00 16.606,06 

04 Економски послови 36.482,29 439.480,00 439.682,00 35.492,17 

05 Заштита животне средине 23.400,49 43.000,00 43.000,00 23.472,20 

06 Стамбени и заједнички послови 1.117.166,23 2.465.677,00 2.466.888,00 554.659,76 

07 Здравство 28.494,00 62.000,00 62.000,00 30.996,00 

08 Рекреација, култура и религија 575.246,44 1.189.823,00 1.186.330,00 560.436,42 

09 Образовање 513.827,04 1.075.031,00 1.076.681,00 524.342,39 

10 Социјална заштита 1.358.068,29 2.640.298,00 2.654.334,00 1.299.968,73 

  УКУПНО (класа 4 + 5 - 8) 5.364.817,92 11.713.912,00 11.743.726,00 4.524.728,87 

 
БУЏЕТСКИ   ИЗДАЦИ  ЗА   2017. ГОДИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Ред. 
Број 

Број 
конта 

ОПИС РАСХОДА 
Извршење  

01.01.-30.06.  
2016. године 

Основни буџет 
2017.година 

Буџет 
2017.године (са 
реалокацијама) 

Извршење 
01.01.-30.06. 
2017.године 

Индекс    
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА:ОПШТИНСКА УПРАВА 

                      Потрошачка јединица: Скупштина општине   
Број:00270110         
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1 412200 

Расходи Општинске изборне 
комисије-(транспорт изборног 
материјала) 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 412300 

Расходи Општинске изборне 
комисије (канцеларијски 
материјал) 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 412700 

Расходи за стручне услуге 
(штампање, огласи , 
озвучење,честитке, плакете…) 1.541,96 3.700,00 3.264,00 978,00 30,0 

4 412700 

Расходи Oпштинске изборне 
комисије-(трошкови информисања, 
трошкови обуке бирачких одбора) 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 412900 

 
Расходи за одржавање сједница, 
рекламни материјал,едукацију 
одборника) 1.500,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,0 

6 412900 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених -накнаде 
одборницима 145.535,58 320.034,00 320.034,00 151.466,94 47,3 

7 412900 Расходи по основу репрезентације 4.163,06 7.500,00 7.500,00 4.357,20 58,1 

8 412900 Остали некласификовани расходи 0,00 0,00 0,00 0,00   

9 412900 

Расходи  Општинске изборне 
комисије (бруто накнаде за рад 
чланова комисије и одбора, 
уговорене услуге, финансирање 
избора) 16.471,44 22.396,00 22.396,00 12.142,10 54,2 

10 415200 Спонзорство 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 

11 416100 Спонзорство 0,00 1.500,00 1.500,00 500,00 33,3 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 169.212,04 364.630,00 364.194,00 169.444,24 46,5 

Потрошачка јединица: Начелник општине           Број:00270120 
  

1 **** Буџетска резерва 0,00 119.052,00 78.738,00 0,00 0,0 

2 412200 
Расходи за услуге заштите 
животне средине -дератизација 3.900,49 4.000,00 4.000,00 3.972,20 99,3 

3 412700 

Расходи за стручне услуге 
(штампање и увезивање, 
геодетске услуге, објава огласа,   
ИСО стандард,…) 10.017,69 18.000,00 18.000,00 10.560,74 58,7 

4 419100 
Расходи по судским рјешењима и 
принудној наплати 20.662,34 106.615,00 106.615,00 6.315,84 5,9 

5 412900 

Остали некласификовани расходи 
(уговори о дјелу и повременим 
пословима, котизације, чланарине, 
стручни испити, лиценце, 
стратегије и др.) 27.262,91 60.000,00 60.000,00 20.149,06 33,6 

6 412900 Расходи по основу репрезентације 22.074,34 30.000,00 30.000,00 27.470,73 91,6 

7 415200 Спонзорство 2.000,00 2.000,00 11.446,00 3.285,79 28,7 

8 416100 Спонзорство 580,00 2.000,00 5.350,00 5.350,00 100,0 

9 416100 
Текуће   дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета општине 40.733,28 55.000,00 57.100,00 32.717,00 57,3 

10 415200 
Текући грантови субјектима у 
земљи 11.570,00 0,00 2.000,00 2.000,00   

11   Укупно текући расходи (1-10) 138.801,05 396.667,00 373.249,00 111.821,36 30,0 

12 413300 
Расходи по основу камата на 
примљене зајмове 76.488,77 187.324,00 187.324,00 96.239,34 51,4 

13 413700 
Трошкови сервисирања 
примљених зајмова 0,00 0,00 1.211,00 1.210,07 99,9 

14 415200 
Капитални грантови субјектима у 
земљи 109.616,03 0,00 159.000,00 45.569,36 28,7 

15 416100 
Капиталне дознаке грађанима које 
се исплаћују из буџета општине 30.992,78 0,00 30.000,00 19.965,35 66,6 

16 511100 

Издаци за изградњу и 
прибављање стамбених објеката и 
јединица 0,00 0,00 0,00 0,00   
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17 511100 

Издаци за изградњу и 
прибављање вањског освјетљења, 
тротоара и ограда 17.636,72 0,00 25.000,00 0,00 0,0 

18 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање путева и ауто-путева 386.438,89 0,00 300.000,00 0,00 0,0 

19 511100 

Издаци за изградњу  и 
прибављање плиновода, водовода 
и канализација 2.836,77 0,00 306.000,00 0,00 0,0 

20 511100 
Издаци за  изградњу и 
прибављање  осталих објеката 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,0 

21 511100 

Издаци за нематеријалну 
произведену имовину 
( пројектовање, надзор,…) 54.447,70 0,00 80.000,00 24.684,92 30,9 

22 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и 
адаптацију вањског освјетљења, 
тротоара и ограда 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,0 

23 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00   

24 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и 
адаптацију плиновода, водовода, 
канализација 5.982,00 0,00 0,00 0,00   

25 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и 
адаптацију путева и ауто-путева 91.744,61 0,00 115.000,00 0,00 0,0 

26 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и 
адаптацију осталих објеката 4.025,00 0,00 190.000,00 0,00 0,0 

27 511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 0,00 0,00 0,00 0,00   

28 511500 Издаци за вишегодишње засаде 0,00 0,00 0,00 0,00   

29 511100 

УКУПНА СРЕДСТВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ 
ПРОЈЕКАТА  (14 до 28) 703.720,50 1.300.000,00 1.300.000,00 90.219,63 6,9 

30 621300 
Издаци за отплату главнице 
примљених зајмова 200.611,88 600.142,00 600.142,00 297.239,70 49,5 

31 631900 
Издаци по записницима Пореске 
управе и Министарства финансија 2.427,86 0,00 0,00 0,00   

32   
УКУПНО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ  
(14-31)  983.249,01 2.087.466,00 2.088.677,00 484.908,74 23,2 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 1.122.050,06 2.484.133,00 2.461.926,00 596.730,10 24,2 

Потрошачка јединица: Одсјек Цивилна заштита и Tериторијална  ватрогасна јединица        
Број:00270125     

1 412200 
Расходи за комуналне услуге 
(цивилна заштита) 0,00 0,00 2.987,00 2.986,25 100,0 

2 412300 Расходи за режијски материјал 0,00 1.000,00 1.000,00 712,65 71,3 

3 412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 425,14 1.000,00 1.000,00 587,34 58,7 

4 412400 
Расходи за потребе  цивилне 
заштите 0,00 6.900,00 4.900,00 283,07 5,8 

5 412500 Расходи за текуће одржавање 567,61 10.500,00 9.515,00 1.678,62 17,6 

6 412600 
Расходи по основу путовања, 
смјештаја и погонског горива 600,02 9.000,00 9.000,00 2.327,85 25,9 

7 412700 Расходи за стручне услуге 2.646,36 5.000,00 3.285,00 2.479,91 75,5 

8 412800 

Расходи за услуге одржавања 
јавних површина- цивилна 
заштита 2.858,09 0,00 0,00 0,00   

9 412900 Остали некласификовани расходи 1.248,89 3.000,00 7.700,00 2.503,85 32,5 

10 412900 

Расходи за бруто накнаде за рад 
ван радног 
односа-цивилна заштитта 1.990,05 2.500,00 2.500,00 1.194,03 47,8 

11 511100 
Издаци за произведену сталну 
имовину 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 0,00 696.710,00 696.710,00 0,00 0,0 

13 516100 

Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног 
 инвентара,амбалаже и сл. 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,0 
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УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 10.336,16 743.610,00 746.597,00 14.753,57 2,0 

Потрошачка јединица:Одјељење за општу управу   Број:00270130 
  

1 412200 Расходи за гријање  7.125,00 25.000,00 25.000,00 19.075,74 76,3 

2 412200 
Расходи по основу утрошка 
електричне енетргије 16.028,68 28.000,00 28.000,00 15.664,10 55,9 

3 412200 Расходи за  телефоне 13.945,68 28.500,00 28.500,00 14.609,27 51,3 

4 412200 Расходи за поштанске услуге 6.986,15 15.000,00 15.000,00 10.380,93 69,2 

5 412200 Расходи за  комуналне услуге 2.953,83 6.000,00 6.000,00 3.260,57 54,3 

6 412300 
Расходи за  канцеларијски и 
компјутерски материјал 14.583,98 19.500,00 19.500,00 8.525,09 43,7 

7 412300 
Расходи за материјал за 
одржавање чистоће 2.618,50 7.200,00 7.200,00 3.327,76 46,2 

8 412300 

Расходи за стручну литературу, 
часописе и дневну 
штампу 1.841,00 3.000,00 3.436,00 3.179,24 92,5 

9 412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 3.806,67 6.000,00 6.000,00 3.047,13 50,8 

10 412500 
Расходи за текуће одржавање 
зграда и опреме 5.073,50 6.000,00 6.000,00 2.449,24 40,8 

11 412500 
Расходи за остало текуће 
одржавање- возила 2.671,59 6.000,00 6.000,00 537,26 9,0 

12 412600 Расходи по основу утрошка горива 4.538,06 12.500,00 12.500,00 4.420,23 35,4 

13 412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 869,80 9.000,00 9.000,00 2.603,10 28,9 

14 412700 
Расходи за остале стручне услуге-
регистрација возила 1.475,95 2.800,00 1.715,00 1.069,20 62,3 

15 412700 Расходи за остале стручне услуге  8.510,56 15.000,00 15.000,00 6.393,61 42,6 

16 412900 Остали некласификовани расходи 0,00 0,00 1.085,00 773,59 71,3 

17 413900 
Расходи  по основу затезних 
камата 0,00 100,00 525,00 423,43 80,7 

18 511200 

Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 0,00 32.265,00 32.265,00 2.022,44 6,3 

19 511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 2.448,93 39.500,00 39.500,00 7.255,12 18,4 

20 516100 

Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног 
 инвентара, амбалаже и сл. 914,99 2.800,00 2.800,00 1.893,32 67,6 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 96.392,87 264.165,00 265.026,00 110.910,37 41,8 

Потрошачка јединица:Одјељење за финансије          Број:00270140 
  

1 411100 
Расходи за бруто плате 
запослених 1.104.692,42 2.238.552,00 2.223.552,00 1.109.184,77 49,9 

2 411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу 
рада 172.796,02 414.311,00 414.311,00 171.955,04 41,5 

3 411300 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања 
(бруто) 0,00 15.000,00 30.000,00 20.646,87 68,8 

4 411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 0,00 32.000,00 32.000,00 4.756,59 14,9 

5 412700 
Расходи за услуге платног 
промета и осигурања 2.654,02 5.000,00 5.000,00 2.698,39 54,0 

6 412700 
Расходи за трошкове одржавања 
трезорских лиценци 7.919,82 7.920,00 7.920,00 0,00 0,0 

7 412900 

Расходи по основу доприноса  за 
професион. рехабилитацију 
инвалида и посебног доприноса за 
солидарност 2.196,22 7.000,00 6.000,00 2.263,63 37,7 

8 487200 Трансфери ентитету 0,00 0,00 400,00 225,25 56,3 

9 487300 
Трансфери јединицама локалне 
самоуправе 0,00 0,00 300,00 1.947,10 649,0 

10 487400 
Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања 0,00 0,00 300,00 288,20 96,1 
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11 638100 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 
(боловање које се рефундира) 0,00 25.000,00 25.000,00 9.032,43 36,1 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 1.290.258,50 2.744.783,00 2.744.783,00 1.322.998,27 48,2 

 Потрошачка јединица: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности   Број:00270150 
  

1 
412700 Расходи за информисање 

31.384,00 65.000,00 65.000,00 28.214,00 43,4 

2 412700 
Израда шумско привредне основе  
за приватне шуме 33.524,24 40.000,00 40.000,00 0,00 0,0 

3 412900 

Расходи  за финансирање  услуга 
ЈОДП "Противградна заштита" 
Републике Српске  и 
хидрометеоролошке службе 19.500,00 39.000,00 39.000,00 19.500,00 50,0 

4 412900 

Финансирање рада двије 
првостепене стручне комисије за 
оцјену способности лица у 
поступкуо стваривања права из 
соц. заштите и лица са сметњама 
у психичком и физичком развоју 13.814,26 36.000,00 36.000,00 14.585,40 40,5 

5 412900 Остали некласификовани расходи 1.673,10 3.000,00 3.000,00 1.766,70 58,9 

6 412900 
Остали некласификовани расходи-
Избор спортисте године 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 

7 412900 

Расходи по основу организације 
пријема, 
 манифестација и поклона 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,7 

8   Укупно услуге (1-7) 100.895,60 187.500,00 187.500,00 65.066,10 34,7 

9 414100 
Расходи за подстицајни развој 
пољопривреде и села 2.100,00 365.000,00 365.000,00 2.820,00 0,8 

10 415200 О.О.Црвени крст Дервента 16.998,00 34.000,00 34.000,00 16.998,00 50,0 

11 415200 
О.О.Црвени крст Дервента-поклон 
пакети даваоцима крви 3.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 37,5 

12 415200  Удружење пензионера Дервента 1.746,00 3.500,00 3.500,00 1.746,00 49,9 

13 415200 
Грант пензионерима општине 
Дервента 12.750,00 51.000,00 51.000,00 12.750,00 25,0 

14 415200 
Савез слијепих и слабовидих 
Дервента 4.998,00 10.000,00 10.000,00 4.998,00 50,0 

15 415200 Удружење глувих и наглувих 3.396,00 6.800,00 6.800,00 3.396,00 49,9 

16 415200 

Удружење родитеља дјеце и 
омладине 
са посебним потребама и 
инв.особа "Сунце" 4.500,00 11.000,00 11.000,00 5.496,00 50,0 

17 415200 

Превоз лица са посебним 
потребама у "Дневни центар" у 
оквиру  ЈУ Центар за дјецу и 
омладину са сметњама у развоју 
"Будућност" Дервента 9.996,00 20.000,00 20.000,00 9.996,00 50,0 

18 415200 Удружење грађана "Биос Плус" 498,00 4.000,00 4.000,00 1.998,00 50,0 

19 415200 Савез инвалида рада 1.746,00 3.500,00 3.500,00 1.746,00 49,9 

20 415200 
Савез инвалида рада-пацијенти 
дијализе 5.496,00 11.000,00 11.000,00 5.496,00 50,0 

21 415200 Удружење Рома Дервента 396,00 800,00 800,00 396,00 49,5 

22 415200 
Помоћ за суфинанс. пројеката 
НВО организација 6.493,39 8.000,00 17.936,00 11.335,47 63,2 

23   
Грантови  удружењима и 
организацијама -  НВО (10-22) 72.013,39 171.600,00 181.536,00 79.351,47 43,7 

24 415200 Рукометни клуб Дервента 54.996,00 110.000,00 110.000,00 54.996,00 50,0 

25 415200 Фудбалски клуб Текстилац 73.331,00 130.000,00 130.000,00 64.998,00 50,0 

26 415200 
Женски одбојкашки клуб 
"Дервента" 19.250,00 33.000,00 33.000,00 16.500,00 50,0 

27 415200 Клуб малог фудбала " Дервента" 3.246,00 6.500,00 6.500,00 3.246,00 49,9 

28 415200 Фудбалски клуб "Борац" Осиња 3.750,00 7.500,00 7.500,00 3.750,00 50,0 

29 415200 
Фудбалски клуб "Борац 1975" 
Осиња 2.250,00 0,00 0,00     

30 415200 Кошаркашки клуб "Дервента" 3.996,00 8.000,00 8.000,00 3.996,00 50,0 

31 415200 
Рагби клуб "Гладијатори" 
Дервента 3.498,00 10.000,00 10.000,00 4.998,00 50,0 
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32 415200 Женски рукометни клуб "Дервента" 4.998,00 10.000,00 10.000,00 4.998,00 50,0 

33 415200 Фудбалски клуб "4. јули" Појезна 2.250,00 4.500,00 4.500,00 2.250,00 50,0 

34 415200 
Фудбалски клуб "Борац" Босански 
Лужани 2.250,00 4.500,00 4.500,00 2.250,00 50,0 

35 415200 СКД "27 јули" Календеровци 2.250,00 4.500,00 4.500,00 2.250,00 50,0 

36 415200 Школа спорта "Арена" Дервента 498,00 1.000,00 1.000,00 498,00 49,8 

37   
Укупно грантови колективним 
спортовима   (24-36) 176.563,00 329.500,00 329.500,00 164.730,00 50,0 

38 415200 Шаховски клуб Дервента 2.496,00 5.000,00 5.000,00 2.496,00 49,9 

39 415200 Куглашки клуб Дервента 3.000,00 7.500,00 7.500,00 3.750,00 50,0 

40 415200 
Спортско риболовно друштво  
"Укрина" Дервента 3.996,00 8.000,00 8.000,00 3.996,00 50,0 

41 415200 
Ловачки савез  "Мотајица" 
Дервента 996,00 2.000,00 2.000,00 996,00 49,8 

42 415200 Мото клуб Громовник 1.146,00 2.300,00 2.300,00 1.723,00 74,9 

43 415200 АМД -Мото супер спорт 600 ццм 1.910,00 2.300,00 2.300,00 1.910,00 83,0 

44 415200 Аир софт клуб "Дервента" 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 50,0 

45 415200 
Стонотениски клуб "Укрина" 
Дервента 1.650,00 3.300,00 3.300,00 1.650,00 50,0 

46 415200 Тениски клуб "Новак" Дервента 1.398,00 2.800,00 2.800,00 1.398,00 49,9 

47   
Укупно грантови  осталим 
спортовима (38-46) 17.342,00 34.700,00 34.700,00 18.669,00 53,8 

48 415200 Теквандо клуб "Дервента" 3.000,00 7.000,00 7.000,00 3.498,00 50,0 

49 415200 Карате клуб "Дервента" 2.748,00 5.500,00 5.500,00 2.748,00 50,0 

50 415200 Боксерски клуб "Дервента" 2.748,00 5.500,00 5.500,00 2.748,00 50,0 

51 415200 Кик-бокс клуб "Дервента" 2.496,00 8.000,00 8.000,00 3.996,00 50,0 

52 415200 
Клуб борилачких вјештина  " 
Дервента" 1.248,00 5.500,00 5.500,00 2.748,00 50,0 

53   
 Укупно грантови борилачким 
спортовима (48-52) 12.240,00 31.500,00 31.500,00 15.738,00 50,0 

54 415200 
Одбојкашки клуб инвалида  ОКИ 
"Дервента" 2.748,00 5.500,00 5.500,00 2.748,00 50,0 

55   
Укупно грантови клубовима  
инвалидних лица (54) 2.748,00 5.500,00 5.500,00 2.748,00 50,0 

56 415200 

Грантови по програмима и 
пројектима за спортске 
активности 19.550,00 23.000,00 25.185,00 10.534,44 41,8 

57   Остали грантови за спорт (56) 19.550,00 23.000,00 25.185,00 10.534,44 41,8 

58   
Грантови удружењима грађана -  
из области спорта (24-56) 228.443,00 424.200,00 426.385,00 212.419,44 49,8 

59 415200 
Ј.П."Дервентски лист и Радио 
Дервента" 45.000,00 90.000,00 93.782,00 48.781,54 52,0 

60 415200 

Основне школе - средства за 
тренинге и утакмице колективних 
спортова 1.992,00 4.000,00 4.000,00 1.992,00 49,8 

61 415200 
Ј.У. Геронтолошки сентар 
Дервента 10.998,00 27.000,00 27.000,00 13.500,00 50,0 

62   
Грантови јавним предузећима и 
установама (59-61) 57.990,00 121.000,00 124.782,00 64.273,54 51,5 

63 415200 

ЈУ Дом здравља-суфинансирање 
рада Станице хитне медицинске 
помоћи 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 50,0 

64 415200 
ЈУ Дом здравља- Услуге 
мртвозорства 2.496,00 5.000,00 5.000,00 2.496,00 49,9 

65   
Грантови Дому здравља 
Дервента (63-64) 17.496,00 35.000,00 35.000,00 17.496,00 50,0 

66 415200 

Грант основном  образовању 
(награде, набавка 
школског прибора) 2.525,00 8.000,00 8.000,00 2.150,00 26,9 

67 415200 

Грант средњем образовању 
(награде, набавка 
школског прибора) 1.000,00 2.000,00 2.000,00 900,00 45,0 
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68 415200 

Грантови за такмичење ученика 
основних школа - општинско и 
регионално   3.521,70 4.000,00 4.000,00 0,00 0,0 

69 415200 

Грантови за такмичење ученика 
средњих школа - општинско и 
регионално   500,00 2.000,00 712,00 0,00 0,0 

70 415200 

Грантови по пројектима   из 
области  култура, наука, 
образовања,екологије, лица са 
посебним потребама и 
омладинског сектора 31.652,55 45.000,00 45.000,00 27.968,61 62,2 

71 415200 

Расходи за финансирање 
манифестација Дервентско љето и 
Великогоспојински сабор (помоћ 
по пројектима) 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,0 

72 415200 

Грант за издавачку дјелатност из 
области културе, науке  и 
образовања 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.900,00 72,5 

73 415200 
Текући грантови политичким 
организацијама и удружењима 34.968,00 70.000,00 70.000,00 34.974,00 50,0 

74 415200 

Расходи за спровођење акционих 
планова (Јачање система 
социјалне заштите и инклузије, 
равноправност полова, 
образовање одраслих и осталих) у 
општини Дервента 0,00 0,00 0,00 0,00   

    Укупно остали грантови (66-74) 76.167,25 141.000,00 139.712,00 68.892,61 49,3 

75 416100 

Расходи за финансирање 
проглашења најбољег 
пољопр.произвођача и изложбе 
стоке  0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 

76 416100 
Расходи за стипендије ученицима 
и студентима 131.020,00 209.500,00 209.500,00 129.660,00 61,9 

77 416100 

Расходи за суфинансирање 
израде и одбране магистарских и 
докторских теза 3.000,00 6.000,00 6.000,00 3.526,00 58,8 

78 416100 
Текуће помоћи породици, дјеци и 
младима 14.200,00 33.000,00 29.535,00 19.300,00 65,3 

79 416100 
Текуће помоћи за вјештачку 
оплодњу 3.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 20,0 

80 416100 

Расходи за спровођење акционих 
планова (Јачање система 
социјалне заштите и инклузије, 
равноправност полова, 
образовање одраслих и осталих) у 
општини Дервента 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 706.325,24 1.716.800,00 1.727.950,00 664.805,16 38,5 

Потрошачка јединица: Одјељење за просторно уређење   Број 00270160 

1 412700 

Расходи за припрему земљишта 
за продају (геодетски пренос 
плана на терен, провођење у 
катастру )и укњижбу у земљишне 
књиге 1.278,00 4.800,00 4.800,00 1.352,47 28,2 

2 412700 

Расходи за прибављање ажурних 
геодетских подлога од Републичке 
управе за геодетске послове у 
дигиталној форми,  0,00 3.000,00 3.000,00 1.388,00 46,3 

3 412800 Расходи за уклањање  објеката 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00   

4 412900 

Расходи за рад стручних комисија 
за израду услова, стручних 
мишљења, контролу техничке 
документац., технички пријем 
објеката и сл. 13.193,54 69.500,00 69.500,00 15.256,42 22,0 

5 511700 

Расходи за израду дијела  
регулационog планa -  Центар  
исток-Центар запад-Блок Запад 
(дио средстава) 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 511700 

Расходи за израду или ревизију 
просторног плана општине (дио 
средстава) 0,00 12.000,00 12.000,00 1.200,00   

7 513100 Издаци за прибављање земљишта 10.532,30 24.141,00 24.141,00 0,00 0,0 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 25.003,84 127.441,00 127.441,00 19.196,89 15,1 
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Потрошачка јединица: Одјељење за стамбено комуналне послове Број: 00270170 
  

1 412100 Расходи за закуп земљишта 0,00 1.112,00 1.112,00 0,00 0,0 

2 412400 
Расходи за материјал за потребе 
ком. служби 0,00 5.300,00 5.300,00 1.960,90 37,0 

3 412500 

Расходи за одржавање , 
уређивање и опремање јавних 
зелених површина 8.034,59 90.000,00 90.000,00 18.386,90 20,4 

4 412800 

Расходи за одржавање јавних 
саобраћајних  
површина 27.657,45 80.000,00 80.000,00 23.615,96 29,5 

5 412500 
Расходи за остале услуге 
одржавања-јавна расвјета 18.693,76 40.000,00 40.000,00 13.722,98 34,3 

6 412800 
Расходи за услуге  чишћења 
јавних површина 14.976,00 65.000,00 65.000,00 20.769,84 32,0 

7 412800 

Расходи за одвођење 
атмосферских и других падавина 
са јавних површина 14.607,45 50.000,00 50.000,00 11.804,48 23,6 

8 412800 

Расходи по основу утрошка 
електричне расвјете на јавним 
површинама 112.439,75 240.000,00 240.000,00 120.115,31 50,0 

9 412800 
Расходи за услуге зимске службе- 
улице и тротоари 34.047,00 45.000,00 46.410,00 46.408,05 100,0 

10   
Заједничка комунална  
потрошња (1-9) 230.456,00 616.412,00 617.822,00 256.784,42 41,6 

11 412500 
Расходи за санацију и посипање  
локалних путева 43.964,15 135.000,00 127.681,00 27.337,21 21,4 

12 412800 

Расходи за одржавање центра за  
прикупљање  
отпада 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 412800 
Расходи за услуге зимске службе-
за локалне путеве 22.311,90 35.000,00 40.909,00 40.734,87 99,6 

14 415200 

Расходи за финансирање 
заједница етажних 
власника у стамбеним зградама 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 

15 412900 

Расходи за рјешавање проблема 
са псима луталицама и осталим 
напуштеним животињама 3.466,32 10.000,00 10.000,00 5.333,33 53,3 

16 412900 

Расходи за наплату паркинга 
(организовање паркинг службе, 
служба контроле, мтл ...) 0,00 24.500,00 24.500,00 12.604,00 51,4 

17 511100 
Издаци за изградњу и 
прибављање осталих објеката 700,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0 

18 511500 Издаци за вишегодишње засаде 6.054,75 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 

19 631900 
Издаци за отплату неизмирених 
обавеза из ранијих година 4.168,50 0,00 0,00 0,00   

    Остали расходи (11-19) 85.665,62 234.500,00 233.090,00 91.009,41 39,0 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 316.121,62 850.912,00 850.912,00 347.793,83 40,9 

Потрошачка јединица :Одјељење за борачко инвалидску заштиту Број:00270180  
  

1 412900 Остали некласификовани расходи 593,72 1.800,00 1.800,00 0,00 0,0 

2 415200 

Грантови  непрофитним 
организацијама, парастоси, 
обиљежавање значајних датума и 
сл. 8.596,86 15.000,00 15.000,00 5.485,74 36,6 

3 415200 Борачка организација Дервента  21.000,00 42.000,00 42.000,00 21.000,00 50,0 

4 415200 ОО Породица погинулих бораца 6.199,98 13.000,00 13.000,00 6.499,98 50,0 

5 415200 Удружење  ратних заробљеника 2.800,02 6.000,00 6.000,00 3.000,00 50,0 

6 415200 
Удружење ратних војних инвалида 
РВИ 4.399,98 9.000,00 9.000,00 4.500,00 50,0 

7 415200 СУБНОР 1.399,98 3.000,00 7.500,00 6.000,00 80,0 

8 415200 

Удружење за подршку ратним 
ветеранима, породицама и 
жртвама рата у БиХ "Правипожар" 
Дервента 333,35 1.000,00 1.000,00 499,98 50,0 
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9 415200 
Удружење грађана "Ветерани 
Републике Српске" ОО Дервента 0,00 5.000,00 5.000,00 2.500,02 50,0 

10 415200 

Грантови  по програмима за 
удружења проистекла  из  
отаџбинског рата 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,0 

11 416100 
Текуће помоћи за превоз ученика ( 
средње  школе) 1.973,50 4.000,00 4.000,00 1.477,50 36,9 

12 416100 

Текуће помоћи за набавку 
уџбеника за ученике 
основних и средњих школа и друге 
помоћи 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,0 

13 416100 
Текуће помоћи за  лијечење и 
набавку лијекова 17.960,00 29.500,00 29.500,00 16.590,00 56,2 

14 416100 
Капиталне помоћи у рјешавању 
стамбених питања   0,00 0,00 0,00 0,00   

15 416100 
Текуће помоћи дијела трошкова 
сахране 13.050,00 20.000,00 15.500,00 4.500,00 29,0 

16 416100 Остале помоћи  0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,0 

17 511100 

Издаци за изградњу и 
прибављање стамбених објеката и 
јединица 28.061,57 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 

18 511100 
Издаци за изградњу и одржавање 
споменика  0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 106.368,96 164.800,00 164.800,00 72.053,22 43,7 

    

УКУПНО ОПЕРАТИВНА 
ЈЕДИНИЦА: ОПШТИНСКА 
УПРАВА 3.842.069,29 9.461.274,00 9.453.629,00 3.318.685,65 35,1 

  

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ           
Потрошачка јединица: Мјесне заједнице    Број:00270200 
  

1 412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 35,10 300,00 300,00 0,00 0,0 

2 412500 Расходи за текуће одржавање 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

3 412700 Остали расходи  49,00 500,00 500,00 0,00 0,0 

4 412900 Остали некласификовани расходи 12.000,00 30.240,00 30.240,00 14.485,15 47,9 

5 631900 
Издаци за отплату неизмирених 
обавеза из ранијих година 850,62 0,00 0,00 0,00   

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 12.934,72 32.040,00 32.040,00 14.485,15 45,2 

Потрошачка јединица: Центар за социјални рад   Број:00270300 
  

1 411100 
Расходи за бруто плате 
запослених 128.050,38 257.283,00 247.328,00 116.321,08 47,0 

2 411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу 
рада 20.384,31 52.500,00 49.100,00 18.646,14 38,0 

3 411300 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања 
(бруто) 0,00 1.000,00 10.955,00 10.197,28 93,1 

4 411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

5 412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 7.250,84 18.000,00 17.000,00 6.806,14 40,0 

6 412300 Расходи за режијски материјал 1.882,90 2.100,00 2.100,00 1.605,47 76,5 

7 412500 Расходи за текуће одржавање 3,00 1.000,00 1.000,00 581,92 58,2 

8 412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 0,00 300,00 300,00 24,80 8,3 

9 412700 Расходи за стручне услуге 13.271,86 17.815,00 15.037,00 1.935,93 12,9 

10 412900 Остали некласификовани расходи 5.004,12 6.900,00 7.888,00 3.863,20 49,0 



32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 13 29.09.2017. 

 

11 416100 

Дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета  општинe  
(социјална заштита) 566.921,25 700.000,00 700.000,00 319.475,22 45,6 

12 416100 

Дознаке грађанима  из средстава 
социјалне заштите обезбијеђених  
из буџета Републике  294.669,56 594.000,00 594.000,00 307.769,91 51,8 

13 416100 

Расходи за превоз ученика  
средњих школа - социјално 
угрожених  и лица са посебним 
потребама 5.254,50 12.000,00 15.465,00 6.082,77 39,3 

14 416300 

Дознаке пружаоцима услуга 
социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике  31.549,28 0,00 0,00 0,00   

15 416300 

Дознаке пружаоцима услуга 
социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета општине 
(домови ) 35.940,66 400.000,00 400.000,00 233.884,94 58,5 

16 419100 Расходи по судским рјешењима 0,00 0,00 6.190,00 6.189,52 100,0 

17 487400 

Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања из Буџета 
републике 0,00 63.000,00 63.000,00 26.757,45 42,5 

18 487400 

Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања из буџета 
општине 0,00 69.000,00 69.000,00 32.405,27 47,0 

19 638100 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 
(боловање које се рефундира) 0,00 14.717,00 14.717,00 8.865,84 60,2 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 1.110.182,66 2.210.615,00 2.214.080,00 1.101.412,88 49,7 

Потрошачка јединица: Јавна предшколска установа  "ТРОЛ"      Број: 00270400 
  

1 411100 
Расходи за бруто плате 
запослених 216.860,70 424.179,00 424.179,00 212.621,89 50,1 

2 411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу 
рада 40.896,70 100.472,00 100.472,00 40.417,65 40,2 

3 411300 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања 
(бруто) 0,00 9.000,00 9.000,00 4.204,90 46,7 

4 411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

5 412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 6.837,97 23.000,00 23.000,00 5.614,60 24,4 

6 412300 Расходи за режијски материјал 2.076,76 4.000,00 4.000,00 2.286,08 57,2 

7 412400 
Расходи  за материјал за посебне 
намјене 13.587,43 34.500,00 34.500,00 15.833,74 45,9 

8 412500 Расходи за текуће одржавање 488,70 2.500,00 2.500,00 432,28 17,3 

9 412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 49,00 600,00 600,00 148,40 24,7 

10 412700 Расходи за стручне услуге 3.172,20 8.000,00 8.000,00 3.393,23 42,4 

11 412900 Остали некласификовани расходи 645,80 6.000,00 7.650,00 7.039,90 92,0 

12 511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 0,00 3.000,00 3.000,00 731,25 24,4 

13 511400 
Реконструкција и инвестиционо 
одржавање 0,00 500,00 500,00 0,00 0,0 

14 516100 
Издаци за залихе ситног 
инвентара 0,00 800,00 800,00 0,00 0,0 

15 638100 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 
(боловање које се рефундира) 0,00 5.000,00 5.000,00 1.145,00 22,9 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 284.615,26 622.551,00 624.201,00 293.868,92 47,1 

Потрошачка јединица: Ј.У. Центар за културу Дервента            Број: 00270500 
  

1 411100 
Расходи за бруто плате 
запослених 38.151,65 78.944,00 78.944,00 40.286,93 51,0 



29.09.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 13 33 

2 411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу 
рада 10.611,22 20.500,00 20.200,00 9.889,29 49,0 

3 411300 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања 
(бруто) 0,00 250,00 250,00 0,00   

4 411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 9.839,89 21.000,00 21.000,00 10.240,84 48,8 

6 412300 Расходи за режијски материјал 1.990,92 5.500,00 5.500,00 2.493,25 45,3 

7 412400 
Расходи  за материјал за посебне 
намјене 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 412500 Расходи за текуће одржавање 334,05 5.000,00 5.000,00 883,64 17,7 

9 412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 412700 Расходи за стручне услуге 2.786,90 4.000,00 4.300,00 3.154,26 73,4 

11 412900 Остали некласификовани расходи 6.155,30 12.284,00 14.324,00 7.214,64 50,4 

12 511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 2.477,00 3.500,00 2.500,00 578,30 23,1 

13 516100 
Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара 4.674,95 10.000,00 10.000,00 5.003,60 50,0 

14 638100 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 
(боловање које се рефундира) 0,00 0,00 0,00 0,00   

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 77.021,88 160.978,00 162.018,00 79.744,75 49,2 

Потрошачка јединица: Ј. У. Спортско културни центар Дервента        Број: 00270930 
  

1 411100 
Расходи за бруто плате 
запослених 58.296,69 132.003,00 132.003,00 69.488,28 52,6 

2 411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу 
рада 17.211,65 37.259,00 37.259,00 16.158,01 43,4 

3 411300 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања 
(бруто) 0,00 300,00 300,00 0,00   

4 411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 13.652,51 46.200,00 40.200,00 13.345,81 33,2 

6 412300 Расходи за режијски материјал 734,50 1.900,00 1.900,00 589,00 31,0 

7 412400 
Расходи  за материјал за посебне 
намјене 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 412500 Расходи за текуће одржавање 4.756,58 7.700,00 7.700,00 3.124,38 40,6 

9 412700 Расходи за стручне услуге 505,00 650,00 650,00 425,00 65,4 

10 412900 Остали некласификовани расходи 1.899,24 42.000,00 42.000,00 3.192,24 7,6 

11 511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 2.779,20 14.000,00 12.000,00 1.420,18 11,8 

12 516100 
Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара 5.816,84 17.500,00 15.000,00 6.887,62 45,9 

13 631100 
Издаци по основу пореза на 
додату вриједност 7.789,10 16.547,00 27.047,00 8.975,29 33,2 

14 638100 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 
(боловање које се рефундира) 0,00 0,00 0,00 0,00   

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 113.441,31 316.059,00 316.059,00 123.605,81 39,1 

Потрошачка јединица: Ј. У. Туристичка организација општине Дервента       Број: 00270920 
  

1 411100 
Расходи за бруто плате 
запослених 18.312,02 38.160,00 38.266,00 19.093,51 49,9 
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2 411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу 
рада 6.972,68 16.120,00 15.888,00 6.452,74 40,6 

3 411300 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања 
(бруто) 0,00 100,00 226,00 150,22 66,5 

4 411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 412100 Расходи за закуп земљишта 2.216,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,0 

6 412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 1.114,83 2.500,00 2.500,00 1.302,95 52,1 

7 412300 Расходи за режијски материјал 595,73 1.000,00 1.000,00 498,21 49,8 

8 412400 
Расходи  за материјал за посебне 
намјене 0,00 500,00 500,00 150,01 30,0 

9 412500 Расходи за текуће одржавање 91,96 500,00 500,00 176,25 35,3 

10 412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 806,63 1.500,00 1.702,00 1.200,41 70,5 

11 412700 Расходи за стручне услуге 1.857,26 3.500,00 3.500,00 697,99 19,9 

12 412900 Остали некласификовани расходи 2.415,18 5.500,00 5.500,00 2.949,88 53,6 

13 511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 

14 638100 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 
(боловање које се рефундира) 0,00 0,00 0,00 0,00   

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 34.382,29 71.480,00 71.682,00 32.672,17 45,6 

Потрошачка јединица:ЈУ Средњошколски центар "Михајло Пупин"       Број:08150048 
  

1 411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених 11.720,68 22.000,00 22.000,00 5.341,15 24,3 

2 412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 11.434,77 61.180,00 61.791,60 12.051,24 19,5 

3 412300 Расходи за режијски материјал 3.285,83 5.000,00 5.000,00 3.384,90 67,7 

4 412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 496,41 2.000,00 2.000,00 931,22 46,6 

5 412500 Расходи за текуће одржавање 889,98 3.000,00 3.000,00 1.463,47 48,8 

6 412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 310,60 1.000,00 951,40 461,80 48,5 

7 412700 Расходи за стручне услуге 3.033,49 9.300,00 9.300,00 6.697,46 72,0 

8 412900 Остали некласификовани расходи 7.591,56 6.000,00 6.180,00 4.156,53 67,3 

9 511200 
Издаци за инвестиционо 
одржавање објеката 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 1.948,17 5.500,00 5.500,00 3.056,10 55,6 

11 631900 
Издаци за отплату неизмирених 
обавеза из ранијих година 262,26 600,00 600,00 262,26 43,7 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 40.973,75 115.580,00 116.323,00 37.806,13 32,5 

Потрошачка јединица:Ј. У. Стручна и техничка школа  Број:08150049 
  

1 411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених 10.347,58 19.000,00 19.000,00 6.761,55 35,6 

2 412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 12.342,78 40.000,00 40.050,00 26.575,21 66,4 

3 412300 Расходи за режијски материјал 1.906,73 4.500,00 4.500,00 2.892,92 64,3 

4 412400 
Расходи за материјал за посебне 
намјене 4.998,61 9.500,00 9.547,03 4.191,83 43,9 

5 412500 Расходи за текуће одржавање 2.533,51 4.500,00 4.500,00 1.526,95 33,9 
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6 412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 574,00 1.000,00 1.294,85 846,88 65,4 

7 412700 Расходи за стручне услуге 2.874,48 9.500,00 9.500,00 2.710,25 28,5 

8 412900 Остали некласификовани расходи 9.192,20 15.000,00 15.153,12 11.254,89 74,3 

9 511200 
Издаци за инвестиционо 
одржавање објеката 1.424,10 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 

10 511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 739,60 3.000,00 3.000,00 1.078,12 35,9 

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 46.933,59 111.000,00 111.545,00 57.838,60 51,9 

Потрошачка јединица:Народна библиотека "Бранко Радичевић Дервента        Број:08180041 
 

1 411100 
Расходи за бруто плате 
запослених 20.529,20 43.935,00 43.198,00 19.827,06 45,9 

2 411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу 
рада 3.753,44 9.138,00 9.138,00 4.012,92 43,9 

3 411300 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања 
(бруто) 0,00 200,00 937,00 836,49 89,3 

4 411400 
Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 2.486,01 6.000,00 6.000,00 2.993,61 49,9 

6 412300 Расходи за режијски материјал 2.918,20 4.000,00 4.000,00 2.522,17 63,1 

7 412500 Расходи за текуће одржавање 1.460,51 3.000,00 3.000,00 140,40 4,7 

8 412600 
Расходи по основу путовања и 
смјештаја 378,72 1.000,00 1.000,00 405,90 40,6 

9 412700 Расходи за стручне услуге 4.319,65 5.600,00 5.600,00 5.297,71 94,6 

10 412900 Остали некласификовани расходи 3.892,05 8.260,00 8.260,00 3.261,16 39,5 

11 511300 
Издаци за набавку постројења и 
опреме 4.573,92 10.000,00 10.000,00 4.488,14 44,9 

12 512100 Издаци за умјетничка дјела 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 638100 

Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 
(боловање које се рефундира) 0,00 0,00 0,00 0,00   

    
УКУПНО ПОТРОШАЧКА 
ЈЕДИНИЦА 44.311,70 91.133,00 91.133,00 43.785,56 48,0 

УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ОСТАЛИ 
КОРИСНИЦИ 1.764.797,16 3.731.436,00 3.739.081,00 1.785.219,97 47,7 

УКУПНО  БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ  (РАСХОДИ) 5.606.866,45 13.192.710,00 13.192.710,00 5.103.905,62 38,7 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
Број: 01-022-227/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента Маријан Кљајић с.р. 
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На основу члана 21. став 6. Закона о предшколском вас-
питању и образовању („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 79/15), члана  19. став 1. тачка 3. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута општине 
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) 
и члана 140. Пословника о раду Скупштине општине Дервен-
та („Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17), Скуп-
штина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Извјештаја о раду 
и пословању Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента 
за 2016/2017. годину, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Дервента усваја Извјештај о раду и 
пословању Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за 
2016/2017. годину. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-228/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 
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На основу члана 21. став 2. Закона о предшколском вас-
питању и образовању („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 79/15), члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 



36 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 13 29.09.2017. 

 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. став 2. Статута општине 
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) 
и члана 140. Пословника о раду Скупштине општине Дервен-
та („Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17), Скуп-
штина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Годишњег програ-
ма рада Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за 
радну 2017/2018. годину, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента даје сагласност на Годи-

шњи програм  рада Јавне предшколске установе „Трол“ Дер-
вента за радну 2017/2018. годину. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-229/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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 („Служ-
бени гласник општине Дервента“, број: 9/17), Скупштина опш-
тине Дервента на 11. сједници одржаној 28. септембра 2017. 
године, а након разматрања Информације о раду и пословању 
Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента за период 
јануар – јуни 2017. године, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља 
Дервента за период јануар – јуни 2017. године. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-230/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и пословању Јавне предшколске установе „Трол“ Дер-
вента за период јануар – јуни 2017. године, донијела је  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и пословању Јавне предшколске установе „Трол“ Дервен-
та за период јануар – јуни 2017. године. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-231/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и пословању Јавне установе „Центар за социјални рад 
Дервента“ Дервента за период јануар – јуни 2017. године, 
донијела је  

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и пословању Јавне  установе „Центар за социјални рад  
Дервента“, Дервента за период јануар – јуни 2017. године. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-232/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и пословању Јавне установе Народна библиотека 
„Бранко Радичевић“ Дервента за период јануар – јуни 2017. 
године, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и пословању Јавне  установе Народна библиотека „Бран-
ко Радичевић“ Дервента за период јануар – јуни 2017. године. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-233/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и пословању Јавне установе „Спортско културни цен-
тар“ Дервента за период јануар – јуни 2017. године, донијела 
је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и пословању Јавне  установе „Спортско културни центар“ 
Дервента за период јануар – јуни 2017. године. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
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Број: 01-022-234/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и пословању Јавне установе „Центар за културу“ Дер-
вента за период јануар – јуни 2017. године, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и пословању Јавне  установе „Центар за културу“ Дер-
вента за период јануар – јуни 2017. године. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-235/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и пословању Јавне установе „Туристичка организација 
општине Дервента“, Дервента за период јануар – јуни 2017. 
године, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и пословању Јавне  установе „Туристичка организација 
општине Дервента“, Дервента за период јануар – јуни 2017. 
године. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-236/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и пословању Јавне установе Геронтолошки центар 
Дервента за период јануар – јуни 2017. године, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и пословању Јавне  установе Геронтолошки центар Дер-
вента за период јануар – јуни 2017. године. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-237/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и стању основног образовања у Јавној установи 
Основна школа „Никола Тесла“ Дервента, донијела је  

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и стању основног образовања у Јавној установи Основна 
школа „Никола Тесла“ Дервента. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-238/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
броју уписаних ученика, стручној заступљености наставног 
кадра, просторним и материјалним условима за рад у 
школској 2017/2018. години у Јавној установи Основна школа 
„19. април“ Дервента, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

броју уписаних ученика, стручној заступљености наставног 
кадра, просторним и материјалним условима за рад у школској 
2017/2018. години у Јавној установи Основна школа „19. 
април“ Дервента. 

 
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 

Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-239/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и стању основног образовања у Јавној установи 
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Основна школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента, дони-
јела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и стању основног образовања у Јавној установи Основна 
школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента. 

 
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 

Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-240/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и стању основног образовања у Јавној установи 
Основна школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента, 
донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и стању основног образовања у Јавној установи Основна 
школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-241/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-
тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и стању средњег образовања у Јавној установи Сред-
њошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и стању средњег образовања у Јавној установи Средњо-
школски центар „Михајло Пупин“ Дервента. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-242/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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), Скупш-

тина општине Дервента на 11. сједници одржаној 28. сеп-
тембра 2017. године, а након разматрања Информације о 
раду и стању средњег образовања у Јавној установи 
Стручна и техничка школа Дервента, донијела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију  о 

раду и стању средњег образовања у Јавној установи Стручна 
и техничка школа Дервента. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине 
Дервента“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-243/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   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 89. став 2. Статута 
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“ , 
број:7/17) Скупштина општине Дервента на 11. сједници одр-
жаној 28. септембра 2017. године,  донијела је  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за израду дијела  

Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ 
 
I 
 

У Савјет за израду дијела Регулационог плана 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, именује се 

1.Споменка Живанић,  предсједник Савјета, 
2.Томаш Славко, члан, и  
3.Тања Ћорковић-Ножица, члан. 
 

II 
 

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.  

Обзиром да је Скупштина општине Дервента донијела 
одлуку о изради дијела Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА 
ЗОНА“, број 01-022-45/17 од 28.02.2017. године (објављена у 
„Службени гласник општине Дервента“ број: 03/17), а којом је 
одређено да је Одјељење за просторно уређење носилац 
припреме плана, предложено је доношење овог рјешења. 

Скупштина општине Дервента  je на 11. сједници  одржаној 
28. септембра 2017. године, донијела  рјешење као у диспози-
тиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА:Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор 
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пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-111-79/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Маријан Кљајић с.р. 
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На основу члана 18. став 7., члана 59. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 21. став 5 Одлуке о оквиру за 
стратешко вођење јавно приватног дијалога („Службени 
гласник општине Дервента“, број 7/17), и члана 89. став 3. 
Статута општине Дервента („Службени гласник општине 
Дервента“, број 7/17), Начелник општине Дервента, донио је 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О УСПОСТАВЉАЊУ И ВОЂЕЊУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ДИЈАЛОГА У ОПШТИНИ ДЕРВЕНТА 

Члан 1. 

Овај Правилник регулише учешће и улогу општине 
Дервента у јавно-приватном дијалогу (у даљем тексту: ЈПД), и 
примјењује се на начелника Општине, замјеника начелника и 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности у Општинској 
управи Дервента. 

Правни основ 

Члан 2. 

Овај правилник регулишу следећи документи: 
1) Закон о локалној самоуправи РС, 
2) Статут Општине Дервента, 
3) Правилник о организацији и систематизацији радних 

мјеста општине Дервента, 
4) Стратегија руралног развоја општине Дервента 2014-

2020. године, 
5) Стратегија образовања одраслих општине Дервента 

2015-2020. године, 
6) Одлука о оквиру за стратешко вођење ЈПД. 

Дефиниција термина који се користе у Правилнику 

Члан 3. 

(1) Јавно-приватни дијалог - Сваки облик интеракције 
између јавног и приватног сектора, укључујући размјену 
информација мишљења, искустава и знања између 
представника локалне самоуправе и власника микро, малих и 
средњих предузећа/задруга/удружења 
предузетника/инвеститора; консултовање приватног сектора о 
важним питањима за развој заједнице и унапређење 
пословног окружења; укључивање приватног сектора у процес 
доношења одлука на локалном нивоу. 

(2)  Локални економски развој – континуирани процес у 
којем кључни актери и институције из јавног, приватног и 
цивилног сектора заједнички раде на стварању уникатних 
предности за своју локацију и локална предузећа, раде на 
уклањању тржишних несавршености, уклањању бирократских 
препрека и јачању конкурентност локалних предузећа. 

(3)  Конкурентност малих и средњих предузећа – 
способност малих и средњих предузећа да на слободном 
тржишту нуде своје производе и услуге, у складу са захтјевима 
и стандардима локалног и глобалног тржишта, на 
компетитиван начин, уз адекватно ангажовање ресурса за 
њихову производњу и потрошњу. 

(4)  Конкурентност локалне самоуправе – капацитет ЈЛС да 
у слободним условима и на равноправан начин учествује на 
глобалном тржишту инвестиција, развија и нуди повољан 
амбијент за пословање, промовише улагања и привлачи 
директне домаће и стране инвеститоре. 

(5)  Повољно локално пословно окружење – испуњеност 
одређених стандарда на нивоу заједнице, односно, гаранција 

да ће постојећи привредници, као и потенцијални инвеститори, 
добити информације, услуге и услове који олакшавају вођење 
посла и активности приватног сектора које спадају у 
надлежност локалних самоуправа. 

(6)  Привредни савјет – мјешовито тијело, састављено од 
представника јавног, приватног и цивилног сектора, именовано 
од стране начелника општине у циљу активног учешћа свих 
актера у ЈПД, развоју заједнице у цјелини, стварању повољног 
пословног окружења и јачању конкурентности малих и 
средњих предузећа. 

(7)  Мала и средња предузећа (МСП) – према Закону о 
малим и средњим предузећима РС, статус МСП имају 
привредна друштва, друга правна лица и предузетници који се 
разврставају према броју радника, годишњем приходу и 
вриједности пословне имовине на сљедећи начин: мала (< 50 
запослених; ≤ 2 милиона КМ; ≤ 1 милион КМ) и средња (< 250 
запослених; ≤ 8 милиона КМ; ≤ 4 милиона КМ). У оквиру малих 
предузећа могу се разликовати и микро предузећа која 
запошљавају мање од 10 радника.  

(8)  Задруга – добровољна, интересно-оријентисана, 
регистрована асоцијација пољопривредних произвођача и 
других учесника у руралном/регионалном економском развоју. 

(9)  Инвеститор – Инвеститор је правна или физичка особа 
која своја слободна или позајмљена средства улаже у посао 
или пројект, у очекивању профита у будућности. 

(10) Удружење предузетника/привредника – добровољна, 
интересно-оријентисана, регистрована асоцијација 
предузетника и/или малих и средњих предузећа на територији 
Општине. 

Детаљан опис корака у провођењу корака у процедури 
у Општини Дервента  

Члан 4. 

Поступак успостављања и вођења ЈПД састоји се из 
сљедећих фаза: 

1) Дефинисање институционалног/организационог 
оквира и описа послова за вођење ЈПД (Оквир за 
ЈПД, Правилник о вођењу ЈПД, опис послова 
Техничког секретаријата за ЈПД),  

2) Припрема Одлуке о оснивању Привредног савјета, 
3) Припрема нацрта Пословника о раду Привредног 

савјета, 
4) Усвајање Годишњег плана за спровођење ЈПД, 
5) Праћење рада Привредног савјета, процеса ЈПД и 

извјештавање. 

Институционални/организациони оквир и опис послова за 
вођење ЈПД 

Члан 5. 

(1) На основу дефинисане Одлуке о оквиру за стратешко 
вођење јавно-приватног дијалога, у складу са планираним 
буџетом, а на основу приједлога општине предлаже се 
организациона структура за вођење ЈПД: 

1) Као тијело за вођење ЈПД именује се Привредни 
савјет Општине Дервента. Улога Привредног савјета 
је да осигурава континуитет ЈПД и помаже 
провођење Стратешког оквира за јавно приватни 
дијалог, 

2) Функцију технички секретара за вођење ЈПД и 
провођење иницијатива приватног сектора обављаће 
службеник за локални економски развој (у даљем 
тексту: ЛЕР), при Одјељењу за привреду и 
друштвени дјелатности (у даљем тексту: Одјељење). 

(2) Улога Одјељења је да пружа стручну подршку 
службенику за ЛЕР и координира провођење иницијатива 
приватног сектора, као и да обавља мониторинг и 
евалуацију процеса ЈПД-а. 
(3) Улога Начелника општине је да успостави Привредни 
савјет, да активно учествује у његовом раду као члан, да 
буде упознат са приједлозима, иницијативама и захтјевима 
приватног сектора и упућује их Скупштини и другим 
органима на даље разматрање и рјешавање. 
(4) Улога Скупштине општине Дервента је да разматра и 
подржава иницијативе приватног сектора у домену 
надлежности локалне самоуправе, као и да по потреби, 
разматра приједлоге за измјене и допуне аката и одлука 
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које се односе на приватни сектор, из њихове 
надлежности. 
 

Оснивање Привредног савјета и успостављање ЈПД-а 

Члан 6. 

(1) Привредни савјет оснива Начелник општине, ради 
успостављања конкретног оквир за унапређење пословног 
окружења и јачање конкурентности у општини Дервента, 
јачање конкурентности МСП и предузетника и привлачење 
домаћих и страних инвестиција.  

(2) Надлежност Привредног савјета обухвата кандидовање 
проблема, иницијатива и давање препорука Начелнику 
општине, Скупштини општине, oдјељењима Oпштинске управе 
и другим релевантним институцијама на локалном и 
републичком нивоу у вези са олакшавањем и убрзавањем 
пословања, раста и развоја предузећа и предузетничких 
радњи на територији општине Дервента. 

(3) Главни задаци Привредног савјета су: 
1) Утврђивање административних и других баријера и 

уских грла којима се омета, успорава и отежава 
пословање привредних субјеката и покретање нових 
предузетничких и пословних активности на 
територији општине, 

2) Редовно међусобно информисање јавног и приватног 
сектора, 

3) Праћење и процјена дјелотворности политика, мјера 
и инструмената којима се утиче на унапређивање 
конкурентности предузећа и јачање предузетништва, 

4) Давање препорука и приједлога које воде смањивању 
и отклањању баријера, унапређивању пословног 
окружења и конкурентности привреде, те 
дјелотворнијој, хармонизованијој и ефикаснијој 
подршци развоју предузетништва и привреде у 
цјелини, 

5) Разматрање и покретање других корисних 
иницијатива којима се може унаприједити 
предузетништво и конкурентност предузећа, те 
привредни и друштвени развој Општине у цјелини. 

(4) Привредни савјет чине представници приватног и јавног 
сектора од којих најмање једну половину и по потреби 
цивилног друштва, са тиме да двије трећине чланова чине 
представници приватног сектора. 

(5) Представници јавног сектора се не бирају се по имену, 
већ као представници релевантних институција, по функцији. 

(6) Чланове Привредног савјета из редова јавног сектора 
чине: 

1) Начелник општине Дервента/Замјеник начелника 
општине Дервента, 

2) Предсједник Скупштине општине Дервента, 
3) Начелник Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности, 
4) Начелник Одјељења за просторно уређење, 
5) Начелник Одјељења за стамбено комуналне 

послове, 
6) Директор јавног предузећа „Комуналц“ а.д., 
7) Директор средње школе „Михајло Пупин“, 
8) Директор средње школе „Стручна и техничка школа“. 

(7) Представници приватног сектора и организација 
цивилног друштва ће се именовати Одлуком о оснивању 
привредног савјета. 

(8) Критеријуми за избор чланова Привредног савјета из 
редова приватног и цивилног сектора: 

1) Релевантна заступљеност свих сектора привреде са 
потенцијалима за развој (најмање по један 
представник свих значајних сектора) – прехрамбени 
(пољопривредни), дрвни, метални, индустрија обуће, 
електронска, пластика. грађевина, трговина), 

2) Представници микро, малих и средњих предузећа, 
3) Жене предузетнице, 
4) Представници предзетника, 
5) Најзначајнији послодавци, 
6) Други релевантвни представници/заступници 

приватног сектора. 
 
 

Задаци службеника за ЛЕР у својству техничког 
секретара за ЈПД 

Члан 7. 

(1) Координација рада Привредног савјета (ПС): 
1) Припрема, одржавање редовних и ванредних 

састанака и вођење записника на састанцима, 
2) Вођење евиденције о присутности и степену 

активности чланова ПС-а, 
3) Разматрање резултата ЈПД и извјештавање према 

Начелнику и Скупштини општине о закључцима и 
предузетим мјерама на основу закључака 
(минимално једном годишње), 

4) Вођење евиденције о ЈПД: прикупљање и редовно 
ажурирање података о ЈПД (изводи из медија, фото 
документација, записници са састанака, евиденција 
појединачних контаката са приватним сектором, 
прикупљање доказа о комуникацији и сарадњи), 

5) Прикупљање информација и припрема тема које ће 
се разматрати на састанцима Привредног савјета. 

(2) Осигурање учешћа чланова Привредног савјета у 
процесу стратешког планирања интегрисаног развоја: 
1) Учешће у раду радне групе за економски развој, 
2) Предлагање и иницирање интеграције резултата ЈПД 

у процес стратешког планирања развоја општине, 
3) Учешће у раду Партнерске групе за праћење 

реализације Стратегије интегрисаног развоја. 
(3) Поступање по иницијативама чланова Привредног 
савјета и спровођење конкретних мјера у складу са 
потребама приватног сектора: 
1) Препознавање и разматрање проблема приватног 

сектора и предузимање конкретних мјера и 
активности у циљу превазилажења препрека, 

2) Предлагање мјера за побољшање пословног 
окружења и конкурентности, на основу закључака и 
резултата Привредног савјета, 

(4) Информисање приватног сектора и контакти са МСП и 
предузетницима: 
1) Дефинисање садржаја намјењеног приватном 

сектору и одржавање интернет странице намјењене 
приватном сектору, 

2) Редовно информисање приватног сектора о 
приликама за партнерство, финансирање пројеката, 
конкурсима, доступним подстицајима и грантовима, 
могућностима за учешће на сајмовима, обавјештења 
о значајним догађајима, итд. итд, путем интернета и у 
директном контакту са МСП и предузетницима, 

3) Испитивање мишљења приватног сектора (анкете 
општег типа и циљане анкете), обрада и анализа 
резултата и извјештавање, 

4) Организовање округлих столова, форума и расправа 
на конкретне теме са представницима приватног 
сектора, 

5) Контакти са медијима и извјештавање јавности о 
активностима и резултатима рада Привредног 
савјета путем медија, 

6) Представљање и промовисање успјешних фирми 
путем интернета и у медијима.  

Доношење Пословника о раду Привредног савјета 

Члан 8. 

(1) На оснивачком састанку, двотрећинском већином, 
Привредни савјет именује предсједавајућег и његовог 
замјеника и усваја Пословник о раду. 

(2) Пословник о раду дефинише: 
1) Динамику рада чланова Привредног савјета, 
2) Начин одлучивања, 
3) Опсег рада Привредног савјета, 
4) Начин комуникације,  
5) Начин предлагања иницијатива и активности, 
6) Начин праћења рада Привредног савјета. 

(3) Састанци Привредног савјета се припремају пажљиво и 
систематски. За сваки састанак припрема се дневни ред и 
записник о раду. За припрему, организацију и вођење 
састанака одговоран је службеник за ЛЕР општине 
Дервента, у својству техничког секретара за ЈПД.  
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Усвајање годишњег плана Општине за спровођење 
ЈПД 

Члан 9. 

Општина Дервента усваја Годишњи план за провођење 
активности ЈПД, којим се дефинишу: 

1) Активности које се односе на успостављање, вођење 
и унапређење ЈПД, нпр., редовни састанци 
Привредног савјета, ванредни састанци, начин 
имплементације закључака са састанака/усвајање 
мјера за унапређење квалитета пословног окружења 
и конкурентности, активности које ће се одвијати 
између састанака (индивидуални контакти са 
предузетницима, контакти са удружењима МСП и 
предузетника); контакти са инвеститорима; 
одржавање форума, јавних расправа, округлих 
столова); контакти са медијима; стратешко 
планирање ЈПД; пружање информација за приватни 
сектор; одржавање базе података о МСП; редовно 
ажурирање интернет презентације; вођење 
евиденције о ЈПД, 

2) Одговорне особе за провођење активности ЈПД – за 
сваку појединачну активност ће се утврдити 
одговорна особа, 

3) Временски оквир/динамика активности – оквирно 
вријеме провођења активности ЈПД/учесталост 
дефинисаних активности, 

4) Буџет– финансијска средства неопходна за 
спровођење одређених активности; 

5) Циљна група – корисници конкретне активности, 
6) Индикатори извршења активности и ефеката ЈПД – 

индикатори учинка општине; индикатори учинка 
Привредног савјета; конкретни резултати активности, 
очекивани средњорочни и дугорочни резултати, 
ефекти и промјене, 

7) Начин вођења евиденције о провођењу ЈПД и 
прикупљање доказа - навести доказе које треба 
прикупити, евидентирати и чувати. 

Праћење рада тијела и извјештавање 

Члан 10. 

(1) За праћење рада Привредног савјета и извјештавање 
одговоран је службеник за ЛЕР, у својству техничког секретара 
за ЈПД.  

(2) Праћење и извјештавање ће се обављати у складу са 
годишњим планом за вођење ЈПД и постављеним 
индикаторима у оквиру њега.  

(3) За Начелника општине и чланове Привредног савјета 
ће се припремати кратки квартални извјештаји, као и годишњи 
извјештај који ће, на крају календарске године, разматрати 
Скупштина.  

Одговорности и овлаштења 

Члан 11. 

(1) Обавезу и одговорност за спровођење захтјева из овог 
Правилника има општина Дервента, као и све институције, 
МСП и предузетници заступљени у Привредном савјету 
општине Дервента.  

(2) За контролу примјене овог Правилника надлежан је 
Начелник општине.  

(3) Обавеза је свих учесника у примјени процедуре ЈПД да 
проуче референтна документа, која представљају правни 
основ за овај Правилник. 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гланику општине Дервента“. 

 

Број: 02-30-61/17          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25. септембра 2017. године   
Дервента   Милорад Симић с.р. 
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На основу члана 64. Закона о службеницима и намјеште-
ницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 3.  Правилника о 
јединственим процедурама за попуњавање упражњених рад-
них мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број 42/17)  и члана 89. став 3. 
Статута општине Дервента  ( „Службени гласник општине 
Дервента“ , број 7/17) Начелник општине доноси  

                                                        
П Л А Н 

запошљавања у Општинску  управу  Општине Дервента 
                                                                

I 
Планом запошљавања у  Општинску управу Општине Дер-

вента утврђују се стварно стање попуњености радних мјеста 
по организационим јединицама Општинске управе Дервента , 
и  потребан број службеника и намјештеника по организацио-
ним јединицама за пријем у радни однос на неодређено врије-
ме за период до 31.12.2017. године. 

II 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста  у Општинској управи Дервента ( „Службени 
гласник општине Дервента“, број 11/17) систематизовано је 
укупно 104  радна мјеста у  Општинској  управи Дервента.Од 
тога је  систематизовано : 

- 9 руководећих радних мјеста   
- 74  извршилачка радна мјеста и  
- 21 намјештеник  

Попуњено:  
- 8 руководећих радних мјеста , 
- 60 извршилачких радних мјеста  
- 19  намјештеника 

Непопуњено : 
- 1 руководећа радна мјеста 
- 14 извршилачких радних мјеста 
- 2 намјештеника  

III 
Стварно стање попуњености радних мјеста по Одјељењи-

ма Општинске управе Дервента је како слиједи: 
 
1. Одјељење за општу управу . 
- Систематизовано је укупно 23 радна мјеста од тогa 1 

руководеће радно мјесто, 16 извршилачких радних 
мјеста службеника и  6 радних мјеста намјештеника . 

Непопуњено радно мјесто:  
1.1.  Стручни сарадник за административне послове 

Скупштине општине и послове кабинета предсједни-
ка Скупштине општине. Категорија радног мјеста: 
седма, звање треће. Начин попуњавања путем јавног 
конкурса. 

 
2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности: 
- Систематизовано је укупно 12 радних мјеста од тога 

1 руководеће радно мјесто и 11 извршилачких радних 
мјеста  

Непопуњена радна мјеста:  
2.1. Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјела-

тности – руководеће радно мјесто . Категорија радног 
мјеста: Прва .Попуњавање путем Јавног конкурса. 

2.2. Шеф Одсјека за друштвене дјелатности – извршила-
чко радно мјесто . Категорија радног мјеста: друга. 
Попуњавање путем јавног конкурса. 

2.3. Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту – извр-
шилачко радно мјесто. Категорија радног мјеста:. 
Друга. Попуњавање путем Јавног конкурса 
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2.4. Самостални стручни сарадник за рурални и агроеко-
номски развој . Категорија радног мјеста: пета кате-
горија . Попуњавање путем јавног конкурса. 

 
3. Одјељење за финансије 
- Систематизовано је укупно 12 радних мјеста службе-

ника. Од тога једно руководеће радно мјесто и 11 
извршилачких радних мјеста. 

 
Непопуњено извршилачко  радно мјесто: 
3.1. Стручни сарадник за евидентирање наплате локал-

них прихода. Категорија радног мјеста: Седма , треће 
звање. Попуњавање путем Јавног конкурса 
 

4. Одјељење за просторно уређење. 
- Систематизовано је укупно 11 радних мјеста од тога 

једно руководеће радно мјесто и 10 извршилачких 
радних мјеста. 

Непопуњена  извршилачка  радна  мјеста: 
4.1. Стручни сарадник за геодетско-грађевинске послове. 

Категорија радног мјеста: седма, прво звање. Попуњавање 
путем јавног конкурса. 

4.2. Стручни сарадник за послове развоја, повратка, обно-
ве и изградње. Седма категорија, прво звање. Попуњавање 
путем Јавног конкурса 

 
5. Одјељење  за стамбено-комуналне послове: 
- Систематизовано је  11 радних мјеста од тога 1 руко-

водеће и 10 извршилачких радних мјеста. 
Непопуњена радна мјеста: 
5.1.  Самостални стручни сарадник за  комуналне посло-

ве , уређење грађевинског земљишта и путеве. Кате-
горија радног мјеста: пета, друго звање. Попуњавање 
путем јавног конкурса. 

5.2. Самостални стручни сарадник за управно-правне 
послове и евиденцију стамбених и пословних прос-
торија у власништву општине . Категорија радног мје-
ста: пета, друго звање. Попуњавање путем јавног 
конкурса. 

5.3. Стручни сарадник за комуналне послове и путеве. 
Категорија радног мјеста: седма , друго звање. 
Попуњава се путем јавног конкурса. 
 

6. Одјељење за инспекцијске послове: 
- Систематизовано је 10 радних мјеста од тога једно 

руководеће  и 9 извршилачких радних мјеста.  
Непопуњена радна мјеста: 

6.1. Комунални полицајац 1 радно мјесто. Категорија 
радног мјеста: четврта категорија.  Попуњава се 
путем Јавног конкурса. 

6.2. Самостални стручни сарадник за нормативне акте и 
управно рјешавање. Категорија радног мјеста: Пета, 
прво звање. Попуњавање путем јавног конкурса. 

6.3. Општински урбанистичко-грађевински инспектор. 
Категорија радног мјеста: четврта.  Попуњавање 
путем Јавног конкурса. 

 
7. Стручна служба Начелника општине 
- Систематизовано је 6 извршилачких радних мјеста.и 

1 намјештеник  
Непопуњено: 
7.1.  Самостални стручни сарадник за стратешка плани-

рања и инвестиције . категорија радног мјеста. Пета, 
треће звање. Попуњавање путем Јавног конкурса. 
 

8. Јединица за интерну ревизију: 
Систематизована 2 радна мјеста 1 руководеће и 1 изврши-

лачко. Сва попуњена  
 
9. Територијална ватрогасна јединица: 

- Систематизовано је  15 радних мјеста, 1 руководеће 
и 14 радних мјеста намјештеника; 12 попуњено и 2 
непопуњена.  

 
IV 

Потребан број службеника  за пријем  у радни однос на 
неодређено вријеме у Општинску управу Дервента до 
31.12.2017. године , утврђује се како слиједи: 

- Руководећа  радна  мјеста :   1    
- Извршилачка радна мјеста –  14 службеници  
- Намјештеника - 2                                         

V 
 
Овај План ступа на снагу даном доношења а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Дервента“.      
 

Број: 02-120-88/17          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12. септембра 2017. године   
Дервента   Милорад Симић с.р. 

 
Табеларни приказ систематизованих радних мјеста , број 

попуњених радних мјеста службеника и намјештеника , потре-
бан број за попуњавање радних мјеста службеника и намјеш-
теника на дан 01.09.2017. године. 

Органи-
зациона 
јединица 

Сис-
тема-
тизо-
вано 
рад-
них 
мјеста 

Попуњено Непопуњено 
План do 

31.12.2017 

Служб 
Нам-
јешт. Служб 

Нам-
јешт. Служб Намјш 

СО-е 
Секретар 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Одјељење 
за општу 
управу  

23 16 6 1 0 1 0 

Одјељење 
за прив-
реду и 
друштв.дје 

 
 

12 

 
 
8 

 
 
0 

 
 
4 

 
 
0 

 
 
4 

 
 
0 

Одјељење 
за финан-
сије  

 
12 

 
11 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

Одјељење 
за прос-
торно 
уређење  

 
11 

 
9 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

Одјељење 
за ста-
мбено-
конуналне 
посл 

 
 

11 

 
 
8 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
0 

Одјељење 
за инспек. 
посл 

 
10 

 
7 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

 
0 

Стручна 
служба 
Начелника 

 
7 

 
5 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

Јединица 
за интерну 
ревиз. 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Територи-
јална 
ватрог јед.  

 
15 

 
1 

 
12 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

УКУПНО : 104 68 19 15 2 15 2 
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у вези 
члана  26. став 1. тачка 2. Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ , број: 91/16) и тачком 
1. подтачка 2. Оквирне повеље интерне ревизије („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 24/17), у оквирима 
Међународних стандарда за професионалну праксу интерне 
ревизије, издатих од стране Института интерних ревизора (IIA), 
Начелник општине д о н о с и 

 

ПОВЕЉУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ОПШТИНЕ  ДЕРВЕНТА 

 

1.Увод 

 
Повељом интерне ревизије Општине Дервента (у даљем 

тексту: Повеља), уређују се општи приступ интерне ревизије, 
сврха и циљ ревизије, независност, овлашћења, улога и дјело-
круг интерне ревизије, одговорност руководиоца јединице за 
интерну ревизију,овлашћења приступа документацији, кадро-
вима и физичкој имовини која је релевантна за обављање 
ревизорске активности, извјештавање и поступке у случају 
утврђивања неправилности и сумње на превару. 

Поред тога, Повељом интерне ревизије, уређује се и 
сарадња интерне ревизије са Централном јединицом за 
хармонизацију финансијског управљања и контроле (у даљем 
тексту: Централна јединица за хармонизацију) и екстерном 
ревизијом. 

Начелник доноси Повељу на основу Оквирне повеље коју 
је објавила Централна јединица за хармонизацију. Повељу 
потписују Начелник  и руководилац јединице за интерну реви-
зију. 

Потписана Повеља доставља се Централној јединици за 
хармонизацију, ради вођења Регистра повеља интерне реви-
зије. 

 
2. Општи приступ 

 
Повеља интерне ревизије поставља оквирна правила, 

принципе и поступке дјеловања интерне ревизије у Општинској 
управи општине Дервента (у даљем тексту: Општинска управа 
). Активности интерне ревизије у Општинској управи Дервента 
обављају се у Јединици за интерну ревизију као посебној 
организационој јединици, која је функционално и 
организационо независна и као таква директно је одговорна 
Начелнику општине. Јединица за интерну ревизију  надлежна 
је  да врши интерну ревизију и  код свих буџетских корисника 
другог нивоа, а који нису испунили прописане критеријуме за 
успостављање јединице за интерну ревизију. Јединица за 
интерну ревизију Општинске управе ће  надзирати, 
координирати и кроз годишње извјештаје консолидовати 
активности  јединица за интерну ревизију, уколико буџетски 
корисници другог нивоа успоставе функцију интерне ревизије. 

 
Интерна ревизија је независно, објективно увјеравање и кон-

султантска активност креирана с циљем да дода вриједност и 
унаприједи пословање Општинске управе . Интерна ревизија 
помаже Општинској управи  да оствари постављене циљеве, 
дајући одговарајуће препоруке и савјете, а 

чија примјена побољшава ефикасност управљања ризи-
ком, контролама и процесом руковођења Општинске управе . 

 
Интерна ревизија се обавља у складу са Законом о систе-

му интерних финансијских контрола у јавном сектору Републи-
ке Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 91/16), 
Кодексом професионалне етике за интерне ревизоре у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 24/17), Упутством за интерне ревизоре у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 84/17),  који су урађени на основу 

општеприхваћених стандарда интерне ревизије. 
 

 
3. Сврха и циљ интерне ревизије 

 
Интерна ревизија је дио свеобухватног система интерне 

финансијске контроле у јавном сектору.  
Сврха интерне ревизије јесте да изврши неопходна 

испитивања ради давања објективних и независних препорука 
и савјета, са циљем унапређења пословања буџетских 
корисника првог и другог нивоа  Општине Дервента.  

Интерна ревизија је независна функција која испитује и 
оцјењује активности корисника средстава буџета чији се 
финансијски извјештаји консолидују у финансијске извјештаје 
Општине Дервента са циљем пружања услуга које треба да 
помогну   Начелнику општине и руководиоцима 
организационих јединица  у ефикасном извршавању њихових 
обавеза путем давања препорука, закључака, савјета и оцјена  
адекватности система финансијског управљања и контрола 
ревидираних процеса. 

 

4. Независност 

Независност је од суштинске важности за рад интерне 
ревизије. У том смислу, независност се постиже дефинисањем 
статуса функције интерне ревизије унутар Општинске управе  
општине Дервента  која подразумијева да интерна ревизија 
непосредно одговара Начелнику  и нема директне 
одговорности за активности које су предмет ревизије. Интерни  
ревизори су независни од свих активности корисника 
средстава буџета општине Дервента , без обзира да ли се 
ради о управљачким, оперативним или контролним активнос-
тима.  

Руководилац јединице за интерну ревизију и интерни реви-
зор независни су у свом раду и не могу бити распоређени на 
друго радно мјесто нити им може престати радни однос због 
навођења одређених чињеница или давања препорука у 
извјештају о обављеној ревизији. 

Руководилац јединице интерне ревизије именује се, разр-
јешава или распоређује након претходно прибављене саглас-
ности, коју доноси Централна јединице за хармонизацију, осим 
ако то није регулисано другим законом. 

Да би се постигла независност, руководилац јединице за 
интерну ревизију извјештава директно Начелника и предлаже 
стратешки и годишњи план вршења интерне ревизије на осно-
ву објективне процјене ризика. 

Сви запослени у интерној ревизији дужни су да дају изјаву 
о потенцијалном сукобу интереса за сваку ревизију коју обав-
љају и није им дозвољено да врше ревизију активности, одно-
сно система уколико су на томе радили, у складу са Законом о 
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске. 

 
 

5. Улога и дјелокруг рада интерне ревизије 
 
Интерна ревизија помаже Начелнику у остваривању 

дефинисаних циљева  планирајући и извршавајући ревизију на 
основу процјењеног ризика значајног за постављене циљеве. 

 
Интерна ревизија има улогу да процјеном адекватности и 

ефикасности система финансијског управљања и контрола 
приступа у оцјењивању пословања субјекта у односу на: 

− идентификовање, процјену и управљање ризиком од 
руководиоца субјекта, 

− усаглашености са прописима, политикама и 
процедурама, 

− поузданости, тачности и свеобухватности 
финансијских и других пословних информација, 

− ефективности, ефикасности и економичности кориш-
тења ресурса, 

− заштити имовине и других ресурса и предузимању 
мјера против могућих губитака, злоупотребе, лошег 
управљања, грешака, превара и неправилности, 

− предузетим мјерама руководиоца субјекта ревизије, 
по препорукама интерне ревизије, с циљем 
отклањања утврђених слабости и неправилности. 
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Интерна ревизија даје препоруке субјекту за 
побољшавање система финансијског управљања и контрола. 
Руководство је дужно да пружи пуну подршку интерној 
ревизији, како би се обезбједили највиши стандарди у 
обављању функције  интерне ревизије. 

 
У задатке интерне ревизије спадају: 
− стратешко (трогодишње) и годишње планирање 

ревизије и планирање појединачне ревизије, 
− тестирање, испитивање и оцјена података и 

информација, 
− извјештавање о резултатима и давање препорука у 

циљу побољшања пословања, 
− преглед праћења и извршавање препорука интерне 

ревизије од менаџмента, 
− израду и извршење буџета потребног за 

остваривање циљева функције интерне ревизије. 
  
Интерни  ревизор при обављању интерне ревизије има 

право на слободан приступ запосленима и средствима, 
информацијама, свим расположивим документима и 
евиденцијама, које су потребне за обављање планиране 
ревизије. Интерни ревизор је надлежан искључиво за изврша-
вање  послова ревизије и не може их преносити на друга лица 
или организационе јединице. У свом раду може ангажовати 
стручњаке, чија су посебна знања и вјештине потребне у 
поступку  провођења ревизије, у складу са Законом о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске. 

 
Интерна ревизија може имати савјетодавну улогу за посе-

бне непланиране задатке инициране искључиво од стране 
Начелника, чији је циљ побољшање процеса управљања, 
управљања ризиком и контрола, при чему интерни ревизори 
нису одговорни за спровођење датих препорука. Савјетодавни 
ангажман према интерној ревизији иницира се писаним путем. 

 
Oдговорности руководиоца јединице за  интерну  ревизију  

дефинисане су Законом о  систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске, Кодексом 
професионалне етике за интерне ревизоре у јавном сектору 
Републике Српске и Упутством за интерне ревизоре  у јавном 
сектору Републике Српске. 

 
6. Извјештавање 

 
Интерна ревизија се обавља на основу стратешког и 

годишњег плана ревизије које одобрава Начелник и плана 
појединачне ревизије који одобрава руководилац јединице за  
интерну ревизију. У изузетним случајевима, Начелник може 
наложити ревизију која није садржана у годишњем плану. 

 
По обављеној појединачној ревизији, интерни ревизор 

саставља нацрт извјештаја који јединица за интерну ревизију  
доставља одговорном лицу институције или организационог 
дијела у коме је вршена ревизија. У року од 5 дана од дана 
пријема нацрта извјештаја, одговорно лице организационог 
дијела може да достави приговоре на наводе из нацрта 
извјештаја. Након обављених консултација са одговорним 
лицима организационог дијела у коме је вршена ревизија и 
изјашњавања о нацрту извјештаја, интерни ревизор по 
одобрењу руководиоца јединице за интерну ревизију, израђује 
коначни ревизорски извјештај.  Коначни ревизорски извјештај  
доставља  руководиоцу  јединице за интерну ревизију , 
руководиоцу ревидиране јединице и начелнику општине.  

 
Руководилац организационе јединице у којој је вршена 

ревизија, у року од 30 дана од дана достављања коначног 
извјештаја организационој јединици припрема акциони план за 
реализацију препорука , одређујући одговорна лица и крајњи 
рок за предузимање неопходних мјера и радњи с циљем 
реализације истих. О изради   акционог плана и предузетим 
активностима за провођење препорука, руководилац 
организационе јединице  дужан је  информисати руководиоца 
јединице за интерну ревизију и Начелника у датом року.  

 

Руководилац  јединице за интерну ревизију планира 
накнадни преглед примјене препорука интерне ревизије датих 
у извјештају о обављеној ревизији и информише Начелника о 
спровођењу препорука у року од шест мјесеци од дана 
доношења акционог плана, а у складу са Законом о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске. 

Руководилац  јединице за интерну ревизију доставља 
периодичне извјештаје о спровођењу годишњег плана интерне 
ревизије, на његов захтјев. 

 
У складу са  Законом о систему интерних финансијских 

контрола у јавном сектору Републике Српске, Начелник 
општине дужан је да Централној јединици за хармонизацију 
достави: 

− годишњи извјештај о раду интерне ревизије за 
предходну годину и план рада за текућу годину до 
краја јануара и 

− полугодишњи извјештај о раду интерне ревизије и 
предузетим активностима на спровођењу датих 
препорука интерне ревизије најкасније до краја јула 
текуће године. 

Извјештаји се сачињавају у складу са формом и садржајем 
Образаца за  извјештавање о интерној ревизији  које прописује 
Централна јединица за хармонизацију. 

 
 Годишњи извјештај се доставља и Главној служби за 

ревизију у јавном сектору Републике Српске, а на њихов 
захтјев доставља се и одговарајућем законодавном, извршном 
или судском органу. 

 
7. Неправилности и сумње на превару 

 
Интерни ревизори се односе према повјерљивим 

информацијама у складу са Законом о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске,  
Кодексом професионалне етике за интерне ревизоре у јавном 
сектору Републике Српске и Упутством за интерне ревизоре. 

 
 Ако интерни ревизор у току обављања ревизије утврди 

неправилности или сумњу на превару има обавезу  да о томе, 
без одлагања, обавијести руководиоца јединице за интерну 
ревизију. Руководилац јединице за интерну ревизију има 
обавезу да прекине спровођење ревизије и дужан је да у 
писаној форми обавијести Начелника и лице задужено за 
неправилности и сумње на превару (ако је примјењиво). У том 
случају, Начелник  је дужан да предузме потребне радње, и 
обавијести надлежне органе. 

 
8. Сарадња са Централном јединицом за хармонизаци-

ју и екстерном ревизијом 
 
Руководилац јединице за интерну ревизију и интерни реви-

зори дужни су да остварују сарадњу са Централном јединицом 
за хармонизацију ради добијања препорука и смјерница пот-
ребних за њихов рад. 

 
Између активности интерне и екстерне ревизије потребно 

је обезбједити одговарајућу координацију у циљу размјене 
извјештаја, документације и мишљења, у складу са  Законом о 
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске и односним стандардима ревизије, који 
дефинишу питање коришћења рада интерних ревизора у 
сврхе екстерне ревизије.   

 
9. Ступање на снагу 

 
Сва питања која нису дефинисана овом Повељом или су 

различито тумачена у односу на релевантне прописе, 
примјењиваће се одредбе  Оквирне повеље интерне ревизије, 
Закон и Стандарди. 

 
Даном ступања на снагу ове Повеље ставља се ван снаге 

Повеља интерне ревизије број: 02-490-2 од 14.02.2012. године 
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 10/13). 
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Ова Повеља ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику општине Дервента“ 

 
Број: 02-490-5/17           
Датум: 21. септембра 2017. године   
Дервента  
 
Руководилац јединице  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
  за интерну ревизију  
Јасна Симић с.р.   Милорад Симић с.р. 

256 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 ), члана 59. 
став (2) Закона о ловству („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 60/09 и 50/13 ), и члана 89. став 3. Статута општине 
Дервента („Службени гласник општине Дервента“ број: 7/17), 
Начелник општине Дервента  донио је  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o формирању комисије 

 
1.Формира се Комисија за процјену штете на пољопривре-

дним усјевима причињену од дивљих свиња на подручју опш-
тине Дервента у 2017.години, у саставу: 

 
- Весна Симић -  предсједник комисије 
- Ведран Тадић  -  члан 
- Жељко Мишић - члан ( представник Ловачког удру-

жења „Мотајица“) 
 
2. Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења је да по поднесе-

ним захтјевима за процјену штете причињену од дивљих сви-
ња, изврши увиђај на који се позивају оштећени и о свом раду 
сачине записник и исти доставе подносиоцима захтјева. 

 
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику општине 

Дервента“. 
 

Број: 02-111-72/17          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13. септембра 2017. године   
Дервента   Милорад Симић с.р. 
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 На основу члана 82. став (3). Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 ) члана 
89. став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник 
општине Дервента“ број: 7/17), члана 15. Правилника о поступ-
ку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Репу-
блике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 
47/12, 65/15 и 45/16 ), и члана 10. Одлуке о расписивању јавног 
огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у своји-
ни Републике Српске на подручју општине Дервента  путем 
прибављања писаних понуда ( „Службени гласник општине 
Дервента“ број: 10/2017), Начелник општине Дервента донио је  

 
Р Ј Е Ш Е  Њ Е 

о именовању Комисије за давање у закуп пољоприв-
редног земљишта у својини Републике Српске на подручју 

општине Дервента 
 
1. Именује се Комисија за давање у закуп  пољоприв-

редног земљишта у својини Републике Српске на 
подручју општине Дервента  у саставу: 
-  Ана Јовичић 
-  Весна Симић  
-  Бранкица Вукићевић  
-  Радомир Џигеровић 
-  Дрена Мрђа 

 
2.  Задатак Комисије из тачке 1. јесте да:  

- Проведе поступак по расписаном Јавном огласу за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске на подручју општине Дервента путем 
прибављања писаних понуда број: 02-330-33.3/17 од 
17.08.2017.године, објављен у Дервентском листу дана 
17.08.2017.године.  

- Разматра достављене писане понуде и утврђује да 
ли су поднесене благовремено.  

- Утврђује да ли су уз писану понуду достављени сви 
тражени докази о испуњавању услова из Јавног огласа. 

- Одбације све неблаговремене и непотпуне писане 
понуде, односно пријаве. 

- У складу са критеријумима из Јавног огласа, утврђу-
је листу са најповољнијим понудама. 

- На основу листе са најповољнијим понудама, обав-
јештава све понуђаче и начелника општине о резултати-
ма давања у закуп пољопривредног земљишта. 

- По пријему коначне листе најповољнијих понуда за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике, обавјештава све понуђаче о коначним резул-
татима давања у закуп пољопривредног земљишта. 

- Уводи закупопримца у посјед пољопривредног 
земљишта након закључења Уговора о закупу. 

 
3. Мандат Комисија траје до окончања поступка давања 

у закуп пољопривредног земљишта у својини Репуб-
лике Српске. 
 

4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у Службеном гласнику општине Дервента. 

  
Број: 02- 111-73/17          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20. септембра 2017. године   
Дервента   Милорад Симић с.р. 
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На основу члана 79. Закона о службеницима и намјеште-
ницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) , члана 20. Правилника 
о јединственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Служ-
бени гласник  Републике Српске“ број 42/17) и члана 89. став 
3. Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине 
Дервента број 7/17) Начелник општине Дервента донио је  

                                                      
Р Ј Е Ш Е ЊЕ 

о именовању Конкурсне комисије за спровођење пос-
тупака за пријем службеника у Општинску  управу општине 

Дервента 
 
1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка за при-

јем службеника   у Општинску  управу општине Дер-
вента именују се: 
- Нада Ђурић  , предсједавајући Комисије, испред 

Општинске управе 
- Сњежана Ковачевић , члан , испред Општинске 

управе 
- Срђан Новић  , члан , испред Општинске управе 
- Јованка Поповић    , члан , са Листа стручњака  
- Денис Зеленика  , члан , са Листе стручњака 

2. Задатак  Конкурсне комисије је да у складу са Зако-
ном о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе  и Правилника о једин-
ственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста  у општинској односно градској управи 
, проведе поступак за пријем  службеника   у Опш-
тинску  управу Дервента , по Јавном конкурсу број 
02-120-87 од 12. септембра 2017 године., а који је 
објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, 
број 87/17 и „Гласу Српске „ од 20. септембра 2017. 
године. 

3. Комисија је дужна да донесе Пословник о раду као и 
да поступак по овом конкурсу проведе у року од 30 



46 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 13 29.09.2017. 

 

дана од дана истека рока за пријављивање кандида-
та на конкурс. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Дервента“ и 
на интернет страници општине Дервента. 

 

Број: 02-111-75/17          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26. септембра 2017. године   
Дервента   Милорад Симић с.р. 
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На основу члана 79. Закона о службеницима и намјеште-
ницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) , члана 20. Правилника 
о јединственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Служ-
бени гласник  Републике Српске“ број 42/17) и члана 89. став 
3. Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине 
Дервента број 7/17) Начелник општине Дервента донио је  

                                                         
Р Ј Е Ш Е ЊЕ 

о именовању Конкурсне комисије за спровођење пос-
тупака за именовање начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности у Општинску управу  
општине Дервента 

 
1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка за 

именовање начелника Одјељења за привреду и 
друштвен дјелатности   у Општинску  управу општине  
Дервента именују се: 
- Оливера Ћебеџија, предсједавајући Комисије, 

испред Општинске управе 
- Љиљана   Мујачић, члан, испред Општинске 

управе  
- Боривоје  Голубовић, члан, испред Општинске 

управе 
- Данијела  Матић, члан, са Листе стручњака  
- Синиша Кузмановић, члан, са Листе стручњака  

2. Задатак Комисије је да у складу са Законом о служ-
беницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе и Правилника о јединственим 
процедурама за попуњавање упражњених радних 
мјеста у општинској односно градској управи , прове-
де поступак за именовање начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности  у Општинску  
управу Дервента , по Jавном конкурсу број 02-120-86 
од 12. септембра 2017 године а који је објављен у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број 87/17 
и „Гласу Српске од 20. септембра 2017. године. 

3. Комисија је дужна да донесе Пословник о раду као и 
да поступак по овом конкурсу проведе у року од 30 
дана од дана истека рока за пријављивање кандида-
та на конкурс 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Дервента“ и 
на интернет страници општине Дервента. 

 

Број: 02-111-76/17          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26. септембра 2017. године   
Дервента   Милорад Симић с.р. 
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
( „ Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) , и члана  
5. став 3. Уредбе о садржају , облику и узгледу службене леги-
тимације и значке инспектора републичке управе за инспекциј-
ске послове  и инспектора у јединицама локалне самоуправе ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број: 125/10) , члана 89. 

став 3. Статута општине Дервента ( „ Службени гласник опш-
тине Дервента“, број : 7/17) Начелник општине , донио је :  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  Комисије за уништавање службених 
легитимација инспектора 

 
1. У  Комисију за уништавање службених легитимација 

инспектора именује се:  
       -   Оливера Ћебеџија , предсједник   
       -   Милан Симић  , члан  
       -   Маринко Репија , члан  
 
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да у складу 

са Уредбом о садржају , облику и узгледу службене легитима-
ције и значке инспектора републичке управе за инспекцијске 
послове и инспектора у јединицама локалне самоуправе ( „ 
Службени гласник Републике Српске“, број: 125/10) изврши 
уништавање службених легитимација инспектора које се пов-
лаче из употребе :   

- општинског тржишног инспектора  Новић Божане, служ-
бена  легитимација регистарског броја 0002 ( пластифицира-
на), 1 комад  

и службена легитимација број: 02-111-53 од 01.09.1999. 
године ,  1 комад.  

 
- општинског урбанистичко -  грађевинског инспектора 

Субић Милорада, службена легитимација регистарског броја 
0005 ( пластифицирана), 1 комад .  

3. Комисија из тачке 1. овог рјешења о уништавању служ-
бених легитимација инспектора саставља записник .  

 
4. Ово Рјешење објавити у „ Службеном гласнику општине 

Дервента “.  
 

Број: 02-111-77/17          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27. септембра 2017. године   
Дервента   Милорад Симић с.р. 
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О  Г  Л  А  С  

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине 

Дервента на основу рјешења број: 06-372-112/17 од 
05.09.2017. године извршило је у регистру заједница зграда, у 
регистарском листу број: 1-69, упис промјене лица овлашћених 
за заступање Заједнице за управљање  дијелом зграде 
Дервента, улица Милована Бјелошевића – Белог број 26,  са 
сљедећим подацима: 

Врши се промјена лица овлашћених за заступање 
Заједнице за управљање  дијелом зграде Дервента, улица 
Милована Бјелошевића – Белог број 26, тако што се из 
регистра брише ранији заступник, Врањеш Лука, а у регистар 
се уписује лице овлашћено за заступање заједнице, Станић 
Дражен, предсједник  Скупштине, који заступа заједницу 
самостално и без ограничења.  

 

Број: 06-372-112/17          Службено 
Датум: 5. септембра 2017. године  лице органа 
Дервента   Горан Јевтић с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Општинска изборна комисија 

 
 
На основу члана 18. став 1. тачка 3 . и 61. Изборног закона 

Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, 
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број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12) и тачке 10, 37. и  
38. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове 
савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број 122/12 и 31/13), Општинска изборна комисија Дер-
вента, а на основу захтјева Мјесне заједнице Црнча, на 39. 
сједници одржаној  27. септембра 2017. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о престанку мандата члану Савјета Мјесне заједнице 
Црнча и додјели мандата сљедећем  кандидату са листе 
потврђених резултата избора за  чланове Савјета Мјесне 

заједнице Црнча 
 

1. Наградић Срети, члану Савјета Мјесне заједнице Црнча, 
изабраном на Изборима за чланове савјета мјесних заједница 
на подручју општине Дервента 2015. године, утврђује се прес-
танак мандата са 19.08. 2017. године на лични захтјев подно-
шењем оставке. 

 
2. Упражњени мандат члана Савјета Мјесне заједнице 

Црнча, додјељује се Пијетловић Ненаду, сљедећем кандидату 
са листе потврђених резултата избора за чланове Савјета 
Мјесне заједнице Црнча. 

 
3. Мандат члана Савјета Мјесне заједнице Црнча, Пијетло-

вић Ненаду, траје до истека мандата ранијег члана, односно 
до истека мандата Савјета мјесне заједнице Црнча. 

 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Дервента“. 
 
 

Број: 01-03-23/17 ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНСКЕ 
Датум: 27. септембра 2017. године  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
Дервента   Цвијо Аничић с.р. 
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Након сравњивања изворног текста Одлуке о коришћењу и 
наплати паркинг простора на подручју града са објављеним 
текстом прописа  („Службени гласник општине Дервента“, број: 
7/13), секретар Скупштине општине утврдио је да се објавље-
ни текст прописа не слаже са изворником у  дијелу ознаке 
члана у глави II-КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  која се огледа у погреш-
но одштампаној ознаци члана,  и на основу члана 160. Посло-
вника о раду Скупштине општине Дервента („Службени глас-
ник општине Дервента“, број: 9/17),  даје се 

 

И С П Р А В К А 
Одлуке о коришћењу и наплати паркинг простора  

на подручју града 
 

 
1. У  глави II –КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, умјесто ознаке 

„Члан 10.“ треба да стоји ознака „Члан 20.“. 
 
2. Ова исправка ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Дервента“. 
 
 

Број: 01-022-217/17          СЕКРЕТАР 
Датум: 14. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Сања  Малешевић с.р. 
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Након сравњивања изворног текста Колективног уговора за 
запослене у Општинској управи Дервента са објављеним 
текстом прописа  („Службени гласник општине Дервента“, број: 
8/17),  секретар Скупштине општине утврдио је да се објавље-
ни текст прописа не слаже са изворником у члану 6. ставу 2. т. 
3,5. и 6. који се односи на редне бројеве подтачки  и  на основу 
члана 160. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17),  даје се 

 
И С П Р А В К А 

Колективног уговора за запослене у Општинској упра-
ви Дервента 

 
1. У  члану 6. став 2.  у тачки 3. редни бројеви подтачки  

„4,5. и 6.“ замјењују се редним бројевима подтачки „1,2. и 
3.“, 

- у тачки 5. редни бројеви подтачки „4,5. и 6.“ мијењају 
се редним бројевима подтачки „1,2. и 3.“ и 

- у тачки  6. редни бројеви подтачки „8,9,10,11,12,13. и 
14.“ мијењају се редним бројевима подтачки „1,2,3,4,5,6. и 
7.“. 

2. Ова исправка ће се објавити у „Службеном гласнику 
општине Дервента“. 
 
 

Број: 01-022-216/17          СЕКРЕТАР 
Датум: 14. септембра 2017. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дервента   Сања  Малешевић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 13 29.09.2017. 

 

С АДРЖАЈ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

226 План о измјенама Плана капиталних улагања 
општине Дервента за 2017. годину ............................... 1 

227 Програм развоја спорта и годишњи план 
расподјеле средстава за спортске организације и 
спортисте на подручју општине Дервента за 2017. 
годину ............................................................................. 4 

228 Одлукa о изради измјена дијела Регулационог 
плана „ЦЕНТАР ИСТОК – ЦЕНТАР ЗАПАД -БЛОК  
бр.4“................................................................................ 5 

229 Одлуку о усклађивању  акта о оснивању Јавне 
установе „Туристичка организација општине 
Дервента“ Дервента ...................................................... 8 

230 Одлукa о усклађивању  акта о оснивању Јавне 
установе Народна библиотека „Бранко Радичевић“ 
Дервента ...................................................................... 10 

231 Одлукa о одређивању матичних подручја за 
вођење матичних књига на подручју општине 
Дервента ...................................................................... 12 

232 Одлукa о прихватању понуђених непокретности –
земљишта као поклона, без накнаде од стране 
власника Зечевић  (Божидар) Љубе из Брода ........... 12 

233 Одлукa о утврђивању тржишне вриједности за 
грађевинско земљиште за Ерић (Радислав) 
Бориса из Дервенте ..................................................... 13 

234 Одлукa о утврђивању тржишне вриједности за 
грађевинско земљиште за Сарић (Саве) Душанку 
из Дервенте ................................................................. 13 

235 Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу 
Буџета општине Дервента за период 01.01. – 
30.06. 2017. године са посебним освртом на 
остварење локалних прихода по врстама 
(Консолидовани извјештај о извршењу буџета) ......... 13 

236 Закључак о усвајању Извјештаја о раду и 
пословању Јавне предшколске установе „Трол“ 
Дервента за  2016/2017. годину .................................. 35 

237 Закључак о давању сагласности  на Годишњи 
Програм рада Јавне предшколске установе „Трол“ 
Дервента за радну 2017/2018. годину ........................ 35 

238 Закључак о усвајању Информације о раду и 
пословању Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Дервента за период јануар-јуни 2017. 
године .......................................................................... 36 

239 Закључак о усвајању Информације о раду и 
пословању Јавне предшколске установе „Трол“  
Дервента за период јануар-јуни 2017. године ............ 36 

240 Закључак о усвајању Информације о раду и 
пословању Јавне установе „Центар за социјални 
рад Дервента“ Дервента за период јануар-јуни 
2017. године ................................................................. 36 

241 Закључак о усвајању Информације о раду и 
пословању Јавне установе Народна библиотека 
„Бранко Радичевић“ Дервента за период јануар-
јуни 2017. године ......................................................... 36 

242 Закључак о усвајању Информације  о раду и 
пословању Јавне установе „Спортско културни 
центар“ Дервента за период јануар-јуни 2017. 
године .......................................................................... 36 

243 Закључак о усвајању Информације о раду и 
пословању Јавне установе „Центар за културу“ 
Дервента за период јануар-јуни 2017. године ............ 37 

244 Закључак о усвајању Информације о раду и 
пословању Јавне установе „Туристичка 
организација општине Дервента“ Дервента за 
период јануар-јуни 2017. године ................................. 37 

245 Закључак о усвајању Информације о раду и 
пословању Јавне установе „Геронтолошки центар“ 
Дервента за период јануар-јуни 2017. године ............37 

246 Закључак о усвајању Информације о раду и стању 
основног образовања у Јавној установи Основна 
школа „Никола Тесла“ Дервента .................................37 

247 Закључак о усвајању Информације  о броју 
уписаних ученика, стручној заступљености 
наставног кадра, просторним и материјалним 
условима за рад у школској 2017/2018. години  у 
Јавној установи  Основна школа „19. април“ 
Дервента ......................................................................37 

248 Закључак о усвајању Информације о раду и стању 
основног образовања у Јавној установи Основна 
школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента ...........37 

249 Закључак о усвајању Информације о раду и стању 
основног образовања у Јавној установи Основна 
школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента .........38 

250 Закључак о усвајању Информације о раду и стању 
средњег образовања у Јавној установи 
Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента ..38 

251 Закључак о усвајању Информације о раду и стању 
средњег образовања у Јавној установи „Стручна и 
техничка школа“ Дервента ..........................................38 

252 Рјешење о именовању Савјета за израду дијела 
Регулационог плана „Индустријска зона“ ...................38 

 
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

253 Правилник о успостављању и вођењу јавно-
приватног дијалога у Општини Дервента ...................39 

254 План запошљавања у Општинску управу Општине 
Дервента ......................................................................41 

255 Повеља интерне ревизије општине Дервента ...........43 

256 Рјешење о формирању Комисије за процјену 
штете на пољопривредним усјевима причињену 
од дивљих свиња .........................................................45 

257 Рјешење о именовању Комисије за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Дервента  ......................45 

258 Рјешење о именовању Конкурсне комисије за 
спровођење поступака за пријем службеника у 
Општинску управу општине Дервента ........................45 

259 Рјешење о именовању Конкурсне комисије за 
спровођење поступака за именовање начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у 
Општинску управу општине Дервента  .......................46 

260 Рјешење о именовању Комисије за уништавање 
службених легитимација инспектора ..........................46 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

261 Оглас о упису промјене лица овлашћених за 
заступање  Заједнице за управљање дијелом 
зграде, Дервента, улица Милована Бјелошевића-
Белог број 26 ................................................................46 

 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

262 Одлука о престанку мандата члану Савјета Мјесне 
заједнице Црнча и додјели мандата сљедећем 
кандидату са листе потврђених резултата избора 
за чланове Савјета Мјесне заједнице Црнча .............46 

 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

263 Исправка Одлуке о коришћењу и наплати паркинг 
простора на подручју града   .......................................47 

264 Исправка Колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Дервента   ....................................47 

 


