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На основу члана 3. став 1. а у вези са члaнoм 15. став
4. и 5. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 89. став 3.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Начелник општине Дервента, доноси:
Н А Р Е Д Б У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ НАРЕДБЕ О СПРОВОЂЕЊУ
ПРОЉЕЋНЕ ФАЗЕ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба о
спровођењу прољећне фазе систематске дератизације на
подручју општине Дервента у 2020. години, број 02-022-66/20
од 17. 03. 2020. године из разлога новонасталих ситуација
проузрокованим Corona вирусом (Covid-19).
Члан 2
Ова Наредбу објавити
општине Дервента“.
Број: 02-022-70/20
18. марта 2020. године
Дервента

у „Службеном гласнику
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
вандредним ситуацијама (''Службени гласник Републике
Српске'' број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (''Службени гласник
Републике Српске'' број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Реублике Срске'',
број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите и
спасавања на територији Општине Дервента (''Службени
гласник Општине Дервента'', број 4/18), чланa 89. став 3.
Статута Општине Дервента(''Службени гласник Општине
Дервента'', број 7/17), и тачке 4. Закључка о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској који је

донио Републички штаб за ванредне ситуацијеа на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, број: 04.3/053-20
од 18.03.2020. године, Начелник општине Дервента доноси
НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1.Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у
циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2“ и
„COVID-19“ болести на територији општине Дервента.
2.У циљу провођења ванредних мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања
становништва до даљњег у општини Дервента:
Забрањује се:
сва јавна окупљања,
рад угоститељским објектима свих категорија,
рад трговинама, осим субјеката из тачке 3. ове
Наредбе,
рад свадбеним салонима,
рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг
клубовима и сличним облицима организовања),
рад базенима „wellness“ и спа центрима засебно и у
склопу хотелског смјештаја,
рад дјечијим играоницама,
рад пијацама,
рад приватним стоматолошким амбулантама,
рад приређивача игара на срећу,
рад спортских организација и школа спорта, те
тренинга и организовања такмичења за спортисте свих
категорија.
3.Ограничава се рад:
у трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова, гдје
могу радити само трговине прехране/робе широке потршње,
апотеке и пољопривредне апотеке ако се налазе у тржном
центру,
трговине прехране/робе широке потршње, трговине
сточне хране и трговине на велико од 07,00 до 18,00 часова,
трговинским објектима врсте драгстор и субјектима
који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже
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тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових
производа) од 07,00 до 22,00 часова).
Рад у наведеним субјектима у тачки 3. ове Наредбе
организовати уз предузимање сљедећих мјера:
ограничавање броја људи који истовремено могу
бити у затвореном продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу улазити,
испред благајни означити и организовати размак
купаца од најмање један метар,
у затвореном продајном простору омогућити брз
проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције
и појачане хигијене,
јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера, без
услуживања/ послуживања у објектима,
достава животних намирница је дозвољена од 07,00
до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за
обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и
сигурности које ће контролисати контролни органи,
хотели, мотели и хостели – могу пружати услуге
смјештаја у свом простору за своје госте, а услуге хране и
пића само за госте хотела, мотела и хостела,
бензинске пумпе и плинске станице, без ограничења
када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и
плина, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је
смјештен продајни објекат од 07,00 до 18,00 часова,
апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене
радног времена, уз предузимање следећих мјера:
-ограничити број људи који истовремено могу бити
присутни у истом продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу улазити,
-испред благајни означити и организовати размак
између купаца од најмање један метар,
-у затвореном продајном простору омогућити брз
проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције
и појачане хигијене.
4.Општинска управа и општинске службе ће од
дана ступања на снагу ове наредбе организовати свој
рад како слиједи:
у свим организационим јединицама Општинске
управе организовати рад са минималним бројем потребних
извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од
куће или рад код куће,
на улазу у све службене просторије Општинске
управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа
које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити
задржавање у просторијама Општинске управе и прављења
дужих редова у затвореном простору,
одржавати растојање између грађана у затвореним
просторима Управе од најмање један метар, уз предузимање
мјера дезинфекције и појачане хигијене,
у свим јавним установама и предузећима чији је
оснивач Општина и то:
„Дервентски лист“, Центар за
социјални рад Дервента и Туристичка организација општине
Дервента, осим у ЈЗУ Дом здравља, организовати минималан
процес рада уз извршавање свих функција; остала лица
упутити на рад код куће или од куће, обезбедити исте мјере
за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама
гдје се пружају услуге,
све организационе јединице, јавне
установе и
предузећа дужни су свакодневно најкасније до 08,00 часова
извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне
ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које
су основане.
5.ЈЗУ Дом здравља Дервента ће реоорганизовати
свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима
ресорно надлежног Министарства при чему ће се:
- организовати за пружање здравствене заштите
примарно особама које могу бити заражене вирусом корона,
- приоритетно и без задршке
проводити мјере
анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са
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предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта и
достављати Институту за јавно здравство и надлежним
институцијама све тражене податке у складу са препорукама,
- организовати без прекида (0-24 часа) службу
јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се
јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
- пружање стоматолошких услуга у хитним
случајевима уз поштовање свих превентивних мјера.
6.Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у
провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране
напријед наведених субјеката.
7.О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из
тачке 4. ове Наредбе, свакодневно ће извјештавати
Команданта Штаба за ванредне ситуације.
8.Органи јединица локалне самоуправе, те правна
лица која врше јавна овлаштења дужна су у случају
доношења аката или измјена у начину рада без одлагања
доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму
формираном за потребе Републичког штаба за ванредне
ситуације.
9.Ставља се ван снаге Наредба број: 02-140-2/20 од
17. марта 2020. године.
10. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Дервента“
Број: 02-140-3/20
19. марта 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
вандредним ситуацијама (''Службени гласник Републике
Српске'' број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (''Службени гласник
Републике Српске'' број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Реублике Срске'',
број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите и
спасавања на територији Општине Дервента (''Службени
гласник Општине Дервента'', број 4/18), чланa 89. став 3.
Статута Општине Дервента(''Службени гласник Општине
Дервента'', број 7/17), тачке 4. Закључка о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској који је
донио Републички штаб за ванредне ситуацијеа на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, број: 01-3/20 од 17.
марта 2020. године, Закључка о обустави јавног превоза у
друмском саобраћају који је донио Републички штаб за
ванредне ситуације, број: 06-4/20 од 22.03.2020. године,
Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у
Републици Српској у вези са радом здравствених установа апотека који је донио Републички штаб за ванредне
ситуацијеа, број: 06-6/20 од 22.03.2020. године, на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине
Дервента доноси
НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА
ТРГОВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. У Наредби о регулисању рада трговинских и других
објеката на територији Општине Дервента, број: 02-1403/20 од 19. марта 2020. године у тачки 2. додаје се нови
став 12, који гласи:
„обуставља се јавни превоз лица у друмском
саобраћају на републичким аутобуским линијама преко 50
километара у вријеме трајања ванредне ситуације“.
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2.У тачки 3. став 1. Наредбе мијења се и гласи:
„у трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова
могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње
и пољопривредне апотеке ако се налазе у тржном центру, а
апотеке у тржном центру, могу радити у трајању од:
а) радним даном од 08,00 до 18,00 часова,
б) викендом од 08,00 до 13,00 часова“.
3.У тачки 3. став 3. Наредбе мијења се и гласи:
„трговинским објектима врсте драгстор и субјектима
који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже
тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових
производа) од 07,00 до 18,00 часова“.
4.У тачки 3. став 11. Наредбе мијења се и гласи:
 „пољопривредне апотеке могу радити у трајању од
07,00 до 18,00 часова:
„апотеке могу радити у трајању од:
а) радним даном од 08,00 до 18,00 часова,
б) викендом од 08,00 до 13,00 часова“, осим апотека
које организују дежурство или приправност, а то су:
- Здравствена установа – Апотека „CENTAR PHARM“
Дервента, улица Чика Јове Змаја број 2, Дервента,
- Здравствена установа „АПОТЕКА СТЕФАНОВИЋ“
Дервента, улица 1. маја број 33, Дервента,
- Здравствена установа – Апотека „PHARMA NOVA“
Дервента, улица Милована Бјелошевића Белог број 4,
Дервента.
5.Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Дервента“
Број: 02-140-4/20
23. марта 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Начелник општине Дервента, на основу члана 59.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 68. Статута Oпштине
Дервента („Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17),
а у вези са чланом 43. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник РС“, број : 90/17) и
Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске ( („Сл. гласник РС“, број : 25/20), због
немогућности кретања одређеног броја лица и учествовања у
поступку усменог јавног надметања-лицитације , доноси :
З А К Љ У Ч А К
1.Поништава се Oглас о продаји непокретности у
својини општине Дервента у обухвату РП „ЦЕНТАР ИСТОКЦЕНТАР
ЗАПАД-БЛОК
ЗАПАД“
усменим
јавним
надемeтањем-лицитацијом (прва лицитација) број : 02-47567/19 од 11.03.2020.године, објављен у „Дервентском листу“
број : 2686 од 12.03.2020.године, на ТВ „К3“ Прњавор,
огласној табли и званичној интернет страници општине
Дервента.
2.Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“, „Дервентском листу“, ТВ „К3“ Прњавор,
огласној табли и званичној интернет страници општине
Дервента.
3.За спровођење овог Закључка задужују се
Одјељење за просторно уређење општинске управе Дервента
и Стручна служба Начелника Општине.
4.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.
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На основу члана 59. став 1. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) члана 22. став 1. тачка 6. подтачка 7.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17)
члана 16. став 2. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања на
територији општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 4/18), члана 4. став 2. Одлуке о формирању
Штаба за ванредне ситуације општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“ 4/18) и члана 68. став 1. тачка 10.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17) Начелник општине Дервента доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Начелник општине Дервента, на основу члана 59.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 68. Статута Општине
Дервента („Службени гласник Општине Дервента“, број: 7/17),
због немогућности кретања одређеног броја лица и
учествовања у поступку усменог јавног надметањалицитације, а у вези са чланом 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17) и Одлуком о проглашењу
ванредне ситуације за територију Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 25/20) доноси:
З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
У Рјешењу о именовању општинског Штаба за
ванредне ситуације општине Дервента број 02-111-30/18 од
30.04.2018. године „Службени гласник општине Дервента“
број 6/18 и 2/20, додају се нове тачке:
„Тачка 14. Миле Тадић, члан Штаба за контролу и
координацију рада контролних иинспекцијских служби“.
„Тачка 15. Славен Пашалић, члан Штаба за организацију и
координацију рада јавних установа и јавних предузећа“.
„Тачка 16. Чедо Вујичић, члан Штаба за информисање“.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и исто
објавити у „Службеном гласнику општине Дервента“
Број: 02-111-46/20
25. марта 2020. године
Дервента

Број: 02-475-67/19
23. марта 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

1. Поништава се Оглас о продаји непокретности у
својини општине Дервента уписаних у КО Дервента 1 и КО
Осиња усменим јавним надметањам-лицитацијом (прва
лицитација), број: 02-475-81/19 од 11. марта 2020. године,
објављен у „Дервентском листу“ број: 2686 од 12. марта 2020.
године, на ТВ „К3“ Прњавор, огласној табли и званичној
интернет страници општине Деревента.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“, „Дервентском листу“, ТВ „К3“ Прњавор,
огласној табли и званичној интернет страници општине
Дервента.
3. За спровођење овог Закључка задужују се
Одјељење за просторно уређење општинске управе Дервента
и Стручна служба Начелника Општине.
4. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.
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Број: 02-475-81/19
23. марта 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 240. став 4. Закона о раду
(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18) и
члана 34. Колективног уговора за запослене у Општинској
управи Дервента („Службени гласнике општине Дервента“,
број: 8/17, 11/17, 13/17, 18/17, 10/18 и 6/19), Синдикална
организација Општинске управе Дервента и Начелник
Општине Дервента закључују
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ДЕРВЕНТА
Члан 1.
У Колективном уговору за запослене у Општинској
управи Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број: 8/17, 11/17, 13/17, 18/17, 10/18 и 6/19) мијења се члан 6.
и гласи:
„(1) Коефицијенти за обрачун основне плате
запосленог утврђују се у распонима и разврставају се у
платне групе у зависности од потребног стручног знања,
сложености послова, самосталности у раду и степена
одговорности.
(2) Послови се разврставају у платне групе са
сљедећим коефицијентима за обрачун плате:
1) прва платна група –
послови неквалификованог радника – 4,85;
2) друга платна група –
послови на којима се захтијева стручност која се
стиче средњим образовањем у трајању од три године
(намјештеници) - 5,3535;
3) трећа платна група –
послови на којима се захтијева стручност која се
стиче средњим образовањем у трајању од четири године:
1.за
службенике
седме категорије – стручни
сарадник првог звања – 7,0202;
2.за
службенике
седме категорије – стручни
сарадник другог звања – 6,4646 и
3.за
службенике
седме категорије – стручни
сарадник трећег звања 6,2424 .
послови на којима се захтијева стручност која се
стиче средњим образовањем у трајању од четири године за
намјештенике 5,9091.
4) четврта платна група –
послови на којима се захтијева стручност која се
стиче специјализацијом на основу стручности средњег
образовања – 7,5758.
5) пета платна група –
послови на којима се захтијева стручност која се
стиче вишим образовањем или високим образовањем са
остварених 180 ECTS бодова или еквивалент:
1.за службенике шесте категорије – виши стручни
сарадник првог звања 9,2424;
2.за службенике шесте категорије – виши стручни
сарадник другог звања 9,0202 и
3.за службенике шесте категорије – виши стручни
сарадник трећег звања 8,6869.
6) шеста платна група –
послови на извршилачким радним мјестима на
којима се захтјева стручност која се стиче високим
образовањем у трајању четири године или високим
образовањем са остварених 240 ЕСТЅ бодова или
еквивалент:
1.стручни савјетник – 14,2424;
2.шеф Одсјека – 13,4646;
3.интерни ревизор – 13,2424;
4.инспектор и комунални полицајац – 13,2424;
5.за
службенике
пете категорије – самостални
стручни сарадник првог звања – 12,0202;
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6.за службенике пете категорије – самостални
стручни сарадник другог звања 10,9091 и
7.за службенике пете категорије – самостални
стручни сарадник трећег звања 10,0202.
7) седма платна група –
послови на руководећим радним мјестима (прва
категорија) на којима се захтијева стручност која се стиче
високим образовањем у трајању од четири године или
високим образовањем са остварених 240 ЕСТЅ бодова или
еквивалент 17,0202.
(3) За обрачун основне плате запослених у кабинету
начелника општине који немају статус службеника или
намјештеника примјењује се коефицијент седме платне групе,
уколико имају стручност која се стиче високим образовањем у
трајању од четири године или високим образовањем са
остварених 240 ЕСТЅ бодова или еквивалент.
(4) Уколико запослени из става 3. овог члана немају
стручност седме платне групе, за обрачун основне плате
примјењује се коефицијент платне групе у зависности од
захтијеваног степена стручне спреме.
(5) Овим Колективним уговором одређују се
коефицијенти за свако радно мјесто у општинској управи у
оквиру платних група из става 2. овог члана, с тим да се за
радна мјеста службеника у истој категорији, односно
категорији и звању, односно пословима исте сложености за
радна мјеста намјештеника одређује исти коефицијент.“
Члан 3.
Послије члана 35. додаје се нови члан 35 а. и гласи:
„Члан 35 а.
Учесници овог колективног уговора сагласни су да се
важење колективног уговора продужи за период од једне
године“.
Члан 4.
Овај колективни уговор сматра се закљученим када га
у истовјетном тексту потпишу његови учесници.
Члан 5.
Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања
у “Службеном гласнику општине
Дервента.
Број: 50/20
26. марта 2020. године
Синдикална организација
Општинске управ Дервета
/предсједник/
Драган Пајић, с.р.

Број: 02-131-9/20
23. марта 2020. године
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 2.13 и 2.17 Изборног закона Босне и
Херцеговине ( „Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07,33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14и 31/16) и члана
15. Пословника о раду Општинске изборне комисије Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/16), а у складу
саАктом Централне изборне комисије Босне и Херцеговине,
број: број: 06-1-07-1-231-1/20 од 18.03.2020. године,
Општинска изборна комисија Дервента на 84. коресподентној
сједници одржаној 26. марта 2020. године, донијела је
З
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1. Овим закључком организује се рад Општинске
изборне комисије Дервента и прилагођава новонасталој
ситуацији појаве епидемије заразне болести проузроковане
корона вирусом (COVID-19) у циљу осигурања заштите
живота и здравља чланова Општинске изборне комисије и
других сарадника.
2. Општинска изборна комисија је дужна да настави
обављати прописане обавезе у складу са Изборним законом
БиХ, Изборним законом Републике Српске, подзаконским
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актима Централне изборне комисије и Пословником о раду
Општинске изборне комисије Дервента.
3. За вријеме трајања ванредне ситуације, која је
проглашена за територију Републике Српске, Општинска
изборна комисија ће одржавати коресподентне сједнице у
складу са чланом 13. Пословника о раду Општинске изборне
комисије Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 7/16).
4. Комуникација са члановима Општинске изборне
комисије Дервента обезбјеђује се електронском поштом и
путем телефона до даљњега.
5. У случају потребе чланови Општинске изборне
комисије дужни су обезбиједити минимум присуства у
сједишту
Општинске
изборне
комисије
по
позиву
предсједника Општинске изборне комисије.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
исти ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“, на огласној табли Општинске управе Дервента и
на званичној интернет страници општине Дервента (www.
derventa.ba) .

Број: 01-03-13/20
26.март 2020. године
Дервента

Предсједник
Општинске изборне комисије
Цвијо Аничић, с.р
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На основу члана 2.13 и 2.17 Изборног закона Босне и
Херцеговине( „Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07,33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14и 31/16) и члана
15. Пословника о раду Општинске изборне комисије Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/16), а у складу
са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске
због епидемиолошке ситуације у
Републици Српској усљед корона вируса (COVID-19), те
наредбама
других
надлежних
органа
Републике
Српске,Општинска изборна комисија Дервента на 84.
коресподентној сједници одржаној 26. марта 2020. године,
донијела је
З
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1. Избори за чланове Савјета Мјесне заједнице Бијело
Брдо, расписани Одлуком Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 2/20) за 13.
април 2020. године, одгађају се до даљњега, због
епидемиолошке ситуације на подручју Републике Српске
проузроковане епидемијом вируса корона (COVID-19).
2. Препоручује се Начелнику општине и Скупштини
општине да на првој редовној сједници Скупштине општине
Дервента, Одлуку о расписивању и одржавању избора за
чланове Савјета Мјесне заједнице Бијело Брдо („Службени
гласник општине Дервента“, број 2/20) ставе ван снаге.
3. О датуму расписивања и одржавања избора за
чланове Савјета Мјесне заједнице Бијело Брдо одлучиће се
накнадно.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
исти ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“, на огласној табли Општинске управе Дервента и
на званичној интернет страници општине Дервента (www.
derventa.ba) .
Број: 01-03-14/20
26.марта 2020. године
Дервента

Предсједник
Општинске изборне комисије
Цвијо Аничић,с.р.

.
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