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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), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације у Републици Српској (''Службени гласник
Реублике Срске'', број 25/20), 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 Закључка
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број: 59-1/20 од 20.10.2020. године, на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине
Дервента, доноси
НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1)У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV2 и COVID-19 болести на територији општине Дервента и
заштите и спасавања становништва дo 16.11.2020. године
забрањују се:
1.сва јавна окупљања у групама већим од 50 лицa,
2.музика уживо у угоститељским објектима за смјештај,
исхрану и пиће,
3.сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица
(свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични
скупови сличне природе).
2)Обавезују се грађани да:
1.на отвореном и затвореном простору носе заштитну
маску (прекривена уста, нос и брада) и придржавају се
заштитне мјере физичког растојања од два метра,
2.у затвореним просторијама да се, поред ношења
заштитне маске и одржавања физичког растојања од два
метра, придржавају упутства Института за јавно здравство
Републике Српске за боравак у затвореном простору, у
зависности од дјелатности која се обавља.
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3)Изузетно од подтачке 1. тачке 2. oбавезе ношења
заштитне маске су изузета:
1.дјеца млађа од 7 година живота,
2.лица са посебним потребама која не могу скинути
маску без помоћи других,
3.лица која обављају физичку спортску и рекреативну
активност у оквиру спортских објеката.
4)Обавезују се правна лица, предузетници и физичка
лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1.услуге пружају заштићени маском,
2.обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3.обезбиједе маску грађанима који користе њихове
услуге, а немају их,
4.придржавају се упутства Института за јавно здравство
Републике Српске за организовање рада у зависности од
дјелатности коју обављају.
5)До 16.11.2020. године ограничава се радно вријеме
угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00
часа.
6)Пружање угоститељских услуга исхране и пића на
начин регулисан тачком 5. ове наредбе односи се и на
угоститељске објекте за смјештај.
7)До 16.11.2020. године дозвољавају се такмичарске
активности спортских организација и спортиста искључиво без
присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера
које је прописао ЈЗУ ''Институт за јавно здравство Републике
Српске''.
8)Субјекти који обављају регистровану дјелатност
дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде
мјерама прописаним од стране ЈЗУ ''Института за јавно
здравство Републике Српске'' за спречавање појаве и ширења
COVID-19 болести на радном мјесту.
9)Субјекти
који
пружају
услуге
из
области
угоститељства, умјетности и забаве
(биоскопи, позоришта,
музеји и сл.) дужни су:
1.организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ ''Институт за јавно
здравство Републике Српске'' са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине
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простора и уз обавезно поштовање прописане физичке
дистанце и
2.на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном
броју лица која могу боравити у односу на његову површину.
10)Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу
самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у
складу са Упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство
Републике Српске''.
11)Општинска управа и општинске службе дужне су
организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1.на улазу у службене просторије ограничити број
особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
2.одржавати растојање у затвореним просторима од
најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера
дезинфекције и појачане хигијене и
3.омогућити рад шалтер сале и матичне службе у
oпштинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере
на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и
кориснику.
12)ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад
по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног
надлежног Министарства.
13)У свим јавним установама и предузећима чији је
оснивач Општина организовати процес рада уз извршавање
свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање броја
улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.
14)Органи јединица локалне самоуправе, те правна
лица и остали субјекти која врше јавна овлаштења требају
организовати рад од куће за раднике за послове за које је то
могуће.
15)Непоштовање мјера забране из тачке 1. i 2. ове
Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном раду и
миру (''Службени гласник Ребублике Српске'', број 11/15) и
Законом о заштити становништва од заразних болести
(''Службени гласник Ребублике Српске'', број: 90/17, 42/20 и
98/20).
16)Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне
заштите у Републици Српској (''Службени гласник Ребублике
Српске'', број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица
којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона
(COVID-19) у Републици Српској
(''Службени гласник
Ребублике Српске'', број 24/20) се примјењују уз ову Наредбу.
17)Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у
провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране
напријед наведених субјеката.
18)О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из
тачке 10. ове Наредбе, свакодневно најкасније до 08:00 часова
извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне
ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су
основане.
19)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.
20)Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи
Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента, број: 02-140-34/20 од 13.
октобра 2020. године.
21)Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Дервента''.

Број: 02-140-35/20
21. октобар 2020. године
Дервента

23.11.2020.
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

265
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), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације у Републици Српској (''Службени гласник
Реублике Срске'', број 25/20), 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 Закључка
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број: 59-1/20 од 20.10.2020. године, и Закључка о
измјени Закључка о спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у
Републици Српској, број: 60-3/20 од 25.10.2020. године,
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник
општине Дервента, доноси
НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ 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: 02-140-35/20
од 21. октобар 20210. године, тачка 5. мијења се и гласи:
''5. до 01.11.2020. године ограничава се радно вријеме
угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 22:00
часа''
2)Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Дервента''.
Број: 02-140-36/20
26. октобар 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

266
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), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације у Републици Српској (''Службени гласник
Реублике Срске'', број 25/20), 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 Закључка
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број: 59-1/20 од 20.10.2020. године, Закључка о
измјени Закључка о спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у
Републици Српској, број: 60-3/20 од 25.10.2020. године, и
Закључка о измјени Закључка о спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) у Републици Српској, број: 61-4/20 од 30.10.2020.
године, приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
Начелник општине Дервента, доноси
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НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ 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: 02-140-35/20
од 21. октобар 2020. године и 02-140-36/20 од 26. октобар 2020.
године, тачке 5. и 6. Мијењају се и гласе:
''5. До 16.11.2020. године ограничава се радно вријеме у
периоду од 06:00 до 22:00 часа:
1.свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без
обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у
којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне
станице, објекти за смјештај и др.),
2. приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат
клубови, казина, томболе и др.).
6. До16.11.2020. године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова,
драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.''
2)Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Дервента''.
Број: 02-140-37/20
30. октобар 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Члан 3.
Угоститељски објекти могу да раде у складу са радним
временом прописаним Одлуком о радном времену у
угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим
објектима и дјелатностима на подручју општине Дервента.
Члан 4.
У случају поступања супротно одредбама ове Наредбе,
примјењиваће се одредбе о надзору, прописаним прекршајима
и санкцијама за учињени прекршај из Закона о празницима и
Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским,
занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на
подручју општине Дервента.
Члан 5.
Ова Наредба објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Дервента'', ''Дервентском листу'', званичној интернет
страници општине Дервента и на огласној табли Општинске
управе Дервента.
Број:02-140-40/2020
16.11.2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о празницима
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број
43/07), члана 5. Одлуке о радном времену у угоститељским,
трговинским, занатским, услужним и другим објектима и
дјелатностима на подручју општине Дервента (''Службени
гласник општине Дервента'', број 9/11, 3/13, 6/15 и 8/16) и члана
89. став 3. Статута општине Дервента (''Службени гласник
општине Дервента'', број 7/17), Начелник општине Дервента,
донио је
Н

А

Р

Е

Д

Б

У

О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА НА ДАН ПРАЗНИКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДАН УСПОСТАВЉАЊА ОПШТЕГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА
МИР У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 21. НОВЕМБРА
Члан 1.
На дан републичког празника: Дан успостављања
Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини
21. новембра 2020. године, ради задовољења неопходних
потреба грађана, дужна су да раде:
1. Предузећа која обављају комуналне дјелатности:
испорука воде, одржавање чистоће, одржавање улица,
саобраћајница, чишћење јавних површина, у времену од 00:00
до 24:00 часа,
2. Професионална ватрогасна јединица, у времену од
00:00 до 24:00 часа, односно организовање дежурстава и
приправности, зависно од процјене опасности,
3. Јавни превоз путника - аутобуске станице, у складу са
редовима вожње, а чекаоница и информације у времену од
00:00 до 24:00 часа.
Члан 2.
Поред субјеката из претходног члана, на дан празника
могу да раде:
- привредни и други субјекти којима је другим законским
прописима изричито дозвољено да раде,
- предузећа и радње која обављају пекарску дјелатност
у времену од 00:00 до 24:00 часа,
- трговински објекти на аутобуској и бензинским
пумпним станицама од 00:00 до 24:0 часа,
- трговински објекти типа ''драгстор'' у времену од 00:00
до 24:00 часа,
- здравствене установе у оквиру редовног радног
времена,
- сви привредни и други субјекти на подручју општине
Дервента у времену од 07:00 до 15:00 часова.

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), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације у Републици Српској (''Службени гласник
Реублике Срске'', број 25/20), 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 Закључка
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број: 63-1/20 од 17.11.2020. године, на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине
Дервента, доноси
НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1)У циљу спречавања ширења вируса корона SARSCoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Дервента и
заштите и спасавања становништва дo 30.11.2020. године
забрањују се:
1.сва јавна окупљања у групама већим од 50 лицa,
2.музика уживо у угоститељским објектима за смјештај,
исхрану и пиће,
3.сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица
(свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични
скупови сличне природе).
2)Обавезују се грађани да:
1.на отвореном и у затвореном простору носе заштитну
маску (прекривена уста, нос и брада) и придржавају се
заштитне мјере физичког растојања од два метра,
2.у затвореним просторијама да се, поред ношења
заштитне маске и одржавања физичког растојања од два
метра, придржавају упутства ''Институт за јавно здравство
Републике Српске'' за боравак у затвореном простору, у
зависности од дјелатности која се обавља.
3)Изузетно од подтачке 1. тачке 2. oбавезе ношења
заштитне маске су изузета:
1.дјеца млађа од 7 година живота,
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2.лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у
развоју,
3.лица која обављају физичку спортску и рекреативну
активност у оквиру спортских објеката.
4)Обавезују се правна лица, предузетници и физичка
лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1.услуге пружају заштићени маском,
2.обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3.обезбиједе маску грађанима који користе њихове
услуге, а немају их,
4.придржавају се упутства ЈЗУ ''Институт за јавно
здравство Републике Српске'' за организовање рада у
зависности од дјелатности коју обављају.
5) До 30.11.2020. године ограничава се радно вријеме у
периоду од 06:00 до 22:00 часа:
1. свим врстама угоститељских објеката за исхрану и
пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других
објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске
пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
2. приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат
клубови, казина, томболе и др.).
6) До 30.11.2020. године, у периоду од 22:00 до 06:00
часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске
продаје.
7) До 30.11.2020. године дозвољавају се такмичарске
активности спортских организација и спортиста искључиво без
присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера
које је прописао ЈЗУ ''Институт за јавно здравство Републике
Српске''.
8) Субјекти који обављају регистровану дјелатност
дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде
мјерама прописаним од стране ЈЗУ ''Института за јавно
здравство Републике Српске'' за спречавање појаве и ширења
COVID-19 болести на радном мјесту.
9) Субјекти
који
пружају
услуге
из
области
угоститељства, умјетности и забаве
(биоскопи, позоришта,
музеји и сл.) дужни су:
1.организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ ''Институт за јавно
здравство Републике Српске'' са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине
простора и уз обавезно поштовање прописане физичке
дистанце,
2. на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном
броју лица која могу боравити у односу на његову површину.

свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање броја
улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.
14) Органи јединица локалне самоуправе, те правна
лица и остали субјекти која врше јавна овлаштења требају
организовати рад од куће за раднике за послове за које је то
могуће.
15) Непоштовање мјера забране из тачке 1. i 2. ове
Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном раду и
миру (''Службени гласник Републике Српске'', број 11/15 и
58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести
(''Службени гласник Ребублике Српске'', број: 90/17, 42/20 и
98/20).
16) Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне
заштите у Републици Српској (''Службени гласник Републике
Српске'', број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица
којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона
(COVID-19) у Републици Српској
(''Службени гласник
Републике Српске'', број 24/20) се примјењују уз ову Наредбу.
17) Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у
провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране
напријед наведених субјеката.
18) О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из
тачке 10. ове Наредбе, свакодневно најкасније до 08:00 часова
извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне
ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су
основане.
19)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.
20) Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи
Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента, број: 02-140-35/20 од 21.
октобра 2020. године, Наредбa о измјени Наредбе о
регулисању рада трговинских и других објеката на територији
Општине Дервента, број: 02-140-36/20 од 26. октобра 2020.
године, Наредбa о измјени Наредбе о регулисању рада
трговинских и других објеката на територији Општине
Дервента, број: 02-140-37/20 од 30. октобра 2020. године.
21) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Дервента''.

10) Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са Упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство
Републике Српске''.

Број: 02-140-42/20
18. новембар 2020. године
Дервента

11) Општинска управа и општинске службе дужне су
организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1.на улазу у службене просторије ограничити број особа
које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
2. одржавати растојање у затвореним просторима од
најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера
дезинфекције и појачане хигијене и
3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у
oпштинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере
на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и
кориснику.

269

12) ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој
рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног
надлежног Министарства.
13) У свим јавним установама и предузећима чији је
оснивач Општина организовати процес рада уз извршавање

23.11.2020.

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16
и 36/19), члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента”, број 7/17), Начелник
општине Дервента, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
1. Именује се радна група за израду Стратегије развојка
социјалног становања општине Дервента, у сљедећем саставу:
-Ивона Пејин, координатор,
-Драган Вуковић, члан и
-Маја Пјерановић, члан.
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23.11.2020.

2. Задатак Радне групе је да изради приједлог
Стратегије развоја социјалног становања општине Дервента у
складу са Законом о социјалном становању („Службени гласник
Републике Српске“, број 54/19) и Стратегијом развоја
социјалног становања Републике Српске.
3. Координатор радне групе може по потреби
ангажовати и друге службенике општинске управе општине
Дервента.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-111- 78/20
30. октобра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19 ) члана 15. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза oпштине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента “, број 16/17 ) и члана 89. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17)
Начелник општине Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС СТАЛНИХ
МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА - ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
( НАМЈЕШТАЈА, ОПРЕМЕ И ОСТАЛО )
1. У Комисију за попис покретне имовине ( намјештаја,
опреме и остало) именују се
- Саша Видић, предсједник,
Борислав Китоњић , замјеник предсједника,
- Драган Вукадиновић , члан,
Синиша Симић , замјеник члана,
- Славица Глувачевић, члан,
Нада Покрајац , замјеник члана

1. У
Комисију
за попис сталних материјалних
средстава -непокретне имовине ( грађевински објекти,
земљиште, путеви, улице, тротоари, јавна расвјета, споменици,
мостови, тргови и остало) именују се :
- Душанка Радановић , предсједник,
Ален Бећировић, замјеник предсједника,
- Станиша Микеревић , члан,
Ана Секулић , замјеник члана,
- Срђан Новић , члан,
Игор Миловановић , замјеник члана,
- Стево Ковачевић , члан ,
Горан Симић , замјеник члана,
- Бојана Милинчић, члан
Драгана Николић, замјеник члана
- Дрена Мрђа , члан
Биљана Ђураш, замјеник члана
2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са
стањем на дан 31.12.2020. године у складу са Правилником о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
oпштине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента “,
број 16/17 ).
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број: 02-111-80/20
13. новембра 2020. године
Дервента

На основу члана 82. став 3 Закона о лоланој
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19 ) члана 15. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза oпштине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента “, број 16/17 ) и члана 89. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17)
Начелник општине Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ
1.У Централну пописну комисију именују се :
- Љиљана Мујачић , предсједник,
Вихор Матић , замјеник предсједника,
-Мирјана Тодорић , члан,
Весна Симић , замјеник члана,
-Драган Вуковић , члан,
Ивона Пејин , замјеник члана

3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Начелник општине
Милорад Симић , с.р.
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19 ) члана 15. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза oпштине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента “, број 16/17 ) и члана 89. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17)
Начелник општине Дервента доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС СТАЛНИХ
МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА - НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВИ, УЛИЦЕ,
ТРОТОАРИ, ЈАВНА РАСВЈЕТА, СПОМЕНИЦИ, МОСТОВИ,
ТРГОВИ И ОСТАЛО)

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са
стањем на дан 31.12.2020 године , у складу са Правилником о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
oпштине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента “,
број 16/17 ).

Број: 02-111-79/20
13. новембра 2020. године
Дервента

5

2.Централна пописна комисија има обавезе прописане
чланом 17. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза oпштине Дервента ( „Службени гласник општине
Дервента “, број 16/17 ) као и обавезу , да обједини податке и
информације из извјештаја пописних комисија, сачини коначан
извјештај о попису имовине и обавеза и достави на усвајање
Начелнику општине до 1. марта 2021. године..
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број: 02-111-81/20
13. новембра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19 ) члана 15. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
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имовине и обавеза oпштине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента “, број 16/17 ) и члана 89. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17)
Начелник општине Дервента доноси

44/16) и члана 68. став 1. тачка 12. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) Начелник
општине Дервента доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ
УСТАНОВИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА“
ДЕРВЕНТА

З
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС БЛАГАЈНЕ И ЖИРОРАЧУНА
1.У Комисију за попис благајне и жиро-рачуна именују

А

К

Љ

У

Ч

А

К

се:
-

Петра Калоперовић , предсједник,
Маринко Репија, замјеник предсједника,
Нада Видић , члан,
Весна Ђукић , замјеник члана,
Бранкица Вукићевић, члан,
Милан Симић, замјеник члана

2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са
стањем на дан 31.12.2020. године , у складу Правилником о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
oпштине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента “,
број 16/17 ).

1.Даје се сагласност на Правилник
о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној
установи „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента , број
01-052-1407/20 од 02.11.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-023-5 /20
9. новембра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број: 02-111-82/20
13. новембра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

274
На основу члана 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19 ) , члана 15. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза oпштине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента “, број 16/17 ) и члана 89. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17)
Начелник општине Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБАВЕЗА И
ПОТРАЖИВАЊА
1.У Комисију за попис обавеза и потраживања именују
се :
- Сњежана Ковачевић предсједник,
Данијела Станић, замјеник предсједника,
-Зоран Марић , члан,
Оливера Ћебеџија, замјеник члана,
-Ивона Пејин , члан,
Нада Шпирић , замјеник члана
2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са
стањем на дан 31.12.2020. године , у складу са Правилником о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
oпштине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента “,
број 16/17 ).
3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број: 02-111-83/20
13. новембра 2020. године
Дервента

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

Након упоређивања са изворником, утврђено је да је у
објављеном тексту Одлуке о додјели субвенција за износ
комуналне таксе за истицање пословног имена пословним
субјектима за ублажавање економских посљедица насталих
усљед болести
COVID-19изазване вирусом SARSCoV-2у
општини Дервента за период 15.03.-31.05.2020. године, број:
02-420-361/20 од 07.10.2020. године („Службени гласник
општине Дервента“, број 11/20), учињена штампарска грешка 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
ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ИЗНОС КОМУНАЛНЕ
ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА ПОСЛОВНИМ
СУБЈЕКТИМА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ПОСЉЕДИЦА
НАСТАЛИХ УСЉЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ
ВИРУСОМ SARS-COV-2 У ОПШТИНИ ДЕРВЕНТА ЗА ПЕРИОД
15.03.-31.05.2020. ГОДИНЕ
1.У Одлуци о додјели субвенција за износ комуналне
таксе за истицање пословног имена пословним субјектима за
ублажавање економских посљедица насталих усљед болести
COVID-19 изазване вирусом SARSCoV-2у општини Дервента
за период 15.03.-31.05.2020. године, број: 02-420-361/20 од
07.10.2020. године(„Службени гласник општине Дервента“, број
11/20), у тачки II, у табели која је саставни дио ОдлукеПословни субјекти којима је рад забрањен или ограничен, под
редним бројем 4. , пословно име СТР „КРИСТАЛ“ Раденко
Милинчић с.п. Дервента , ЈИБ 4500561550007, претежна
дјелатност 47.59, у колони износ одобрене субвенције у КМ ,
умјесто износа „31,25“, треба да стоји износ „25,00“.
2.У табели која је саставни дио Одлуке- Пословни
субјекти којима је рад забрањен или ограничен, у колони износ
одобрене субвенције у КМ, УКУПНО умјесто износа „1.152,75“,
треба да стоји износ „1.146,50“.
3.Ова исправка ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Број: 01-022-255/20
21. октобра 2020. године
Дервента

Секретар
Скупштине општине
Сања Малешевић, с.р.

23.11.2020.
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