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Начелник општине Дервента на основу члана
59. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи (
,,Службени гласник Републике Српске'', број 97/16),
члана 22. став 1.6 тачка 5. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама ( ,,Службени
гласник Републике Српске'', број 121/12 и 46/17), члана
68. став 1. тачка 10. Статута општине Дервента (
''Службени гласник општине Дервента'', број 7/17) и
Плана активности на спровођењу мјера заштите и
спасавања од већих сњежних падавина и снијега од
интереса за Републику Српску за период 2020-2023.
године ( ''Службени гласник Републике Српске'', број
105/20) доноси:
П
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АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД СЊЕЖНИХ
ПАДАВИНА И СНИЈЕГА ЗА 2020 – 2023. ГОДИНУ

План активности на спровођењу мјера заштите и
спасавања од сњежних падавина и снијега на подручју
општине
Дервента
је
основни
документ
за
координацију и спровођење додатних или посебних
задатака и активности општинских органа, привредних
друштава и других правних лица
која спроводе
дјелатности од значаја за ову област.
Доношењем и спровођењем овог плана обезбиједиће
се свестраније ангажовање свих релевантних
субјеката, а уједно ће се остварити виши ниво
приправности на заштити и спасавању људи и
материјалних средстава
од сњежних падавина и
снијега.
Планом се утврђује могућа опасност од екстремно
ниских температура, сњежних наноса и других
временских околности, поступак и мјере за
ублажавање и уклањање непосредних последица,
субјекти за провођење појединих мјера, одговорност и
овлаштења у вези са интервентним мјерама које се
проводе на основу других закона.
Планом се утврђују мјере и задаци који ће омогућити
несметано одвијање
комплетног јавног живота у
локалној заједници.

Нoвa бaнкa a.д. Бaњa Лукa
555-008-01252003-39
Сбeрбaнк a.д. Бaњa Лукa
567-570-82000001-86
Буџeтскa oргaнизaциja:
0027110

Оперативни план мјера заштите и спасавања у
зимском периоду односи се на могућу појаву веће
угрожености становништва и материјалних добара од
настанка већих сњежних падавина с могућим високим
сњежним наносима, ниским температурама, што може
довести до прекида (застоја) саобраћаја на путној
мрежи, до прекида снабдијевања електричном струјом
као и прекида водо снабдијевања грађана.
План активности је подијељен на слиједеће цјелине:
I
ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ,
II НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
AКТИВНОСТИ,
III СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ
ДЈЕЛОВАЊА,
IV ПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА,
V СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА,
VI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ
ПЛАНА
I

У В О Д

Жирo рaчуни:

ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ

Снијег је временска појава која се често
манифестује као непогода и утиче на све сегменте
дјелатности човјека и живота заједнице. Позитивне
стране снијега огледају се у пољопривреди јер штите
озиме усјеве од мразева, представља залихе воде за
биљке у прољетним мјесецима. Водни режим и цијела
хидрографија зависе од сњежног покривача, посебно у
мјесецима кад наступа његово топљење и тада утиче
на појаву поплава. За вријеме обилних падавина
снијега, удружених са ниским температурама, долази
до стварања наслага снијега на далеководима,
што
оптерећује
водове
и
може
изазвати
преоптерећење истих и условити њихово кидање.
Такође, влажни и дебео снијежни прекривач може
оптеретити кровне конструкције и изазвати урушавање
истих с могућношћу људских жртава. Посебно велики
негативни утицај снијежне падавине
имају на
комуникације и саобраћај. Снијежне падавине јављају
се током зимских мјесеци, углавном од децембра до
фебруара, а нешто рјеђе у новембру и марту.
У задњих неколико година на подручју општине
Дервента нису регистроване обилније падавине
снијега које би отежале свакодневно функционисање,
обезбјеђење виталних функција живота на подручју
општине. Јужни и југоисточни дио општине је на вишој
надморској висини и у тим дијеловима је обично више
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падавина и виша висина снијега у просјеку од 15 – 30
цм.
Процјеном угрожености су утврђене опасности које
могу захватити општину Дервента а неке од њих могу
имати ниво елементарне непогоде . Ова опасност
може изазвати поремећаје у инфраструктури што би
довело до отежаног снабдијевања становништва
храном, водом, електричном енергијом, прекида
телекомуникација и отежаном здравственом заштитом.
Подручје општине Дервента није изложено већим
(екстремним) падавинама снијега, а највеће падавине
снијега су у јануару и фебруару. По досадашњој
статистици просјечно између 13 – 20 дана у години се
јављају снијежне падавине.
Путна мрежа на подручју општине Дервента:
- магистрални путеви: Дервента – Прњавор, Дервента
– Брод, Дервента – Србац и Дервента - Добој у дужини
од 65,931 км;
- регионални путеви: Поље – Подновље, 6. километар Модран у дужини 25,247 км;
- локални категорисани путеви на којима се одвија
аутобуски саобраћај: Дервента -Осиња, Дервента –
Појезна, Дервента – Црнча, Дервента - Календеровци –
II

Дријен и Дервента – Велика Сочаница – Мишинци –
Мала Сочаница у укупној дужини од 226,010 км;
- локални некатегорисани путеви у дужини 163,020 км.
Јаку зиму и велике снијежне падавине, као друге
елементарне непогоде не можемо спријечити али
правовременим поступањем можемо битно умањити
последице које те појаве могу проузроковати.
Изузетно висок снијежни покривач у нормалним
околностима директно је последица интензивних и
дуготрајних снијежних падавина.
С обзиром да утиче на друмски саобраћај, у
метеорологији је усвојено да се падање снијега од 50
центиметара па на више у току 24 часа, сматра
елементарном непогодом за коју су везане многе
невоље као што је снабдијевање грађана основним
животним потребама као што су: храна, вода,
здравствене услуге и друго.
Међутим, континуираним праћењем временских
прогноза којима се најављују велике снијежне
падавине, могуће је извршити адекватну припрему
којима би се ублажиле евентуалне несреће.

НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
НОРМАТИВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
ИЗВРШИОЦИ
ЗАДАТАК
Одјељење за стамбено – комуналне послове - израда Плана активности на провођењу мјера
општине Дервента
заштите и спасавања од већих сњежних падавина и
снијега,
(Цивилнa заштитa)

Р.Број
1.

2.

Цивилнa заштитa

Рок: 30.11.2020. године
- одржати сједницу штаба за ванредне ситуације и
на истом упознати чланове штаба са мјерама и
активностима из овог Плана,

3.

Одјељење за стамбено – комуналне послове
општине Дервента

Рок: 05.12.2020. године
- израђује план чишћења категорисаних и
некатегорисаних путева и план чишћења градских
улица и тротоара.
Рок: 10.12.2020. године

III

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА

ПРЕГЛЕД извршилаца задатака и начина организовања заштите од снијежних падавина и снијега.
ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ И РЕДОВНА ЗАШТИТА КОЈА СЕ ПРОВОДИ У ТОКУ СНИЈЕЖНИХ ПАДАВИНА
Р.Број
ИЗВРШИОЦИ
ЗАДАТАК
1.
Одјељење за стамбено – комуналне послове
- одређује приоритете за чишћење локалних путева
општине Дервента
и улица;
- договара са предсједницима Савјета мјесних
заједница начин чишћења некатегорисаних путева у
њиховим мјесним заједницама;
- усмјерава додатну механизацију за посебне
екстремне случајеве на рубним подручјима;
- снима ситуацију на терену и по потреби усмјерава
механизацију на одређена критична мјеста.
2.
Одјељење за стамбено – комуналне послове
- прави план припрема за алтернативно паркирање
општине Дервента
аутомобила и упозорава грађане да се придржавају
услова , како би зимска служба могла несметано да
(служба паркинг сервиса)
чисти улице и тротоаре.
3.
Одјељење за инспекцијске послове општине
- путем медија (Дервентски лист) упозорити
Дервента
власнике пословних и стамбених објеката о њиховој
обавези чишћења снијега испред њихових објеката и
(Комунална полиција)
скидање леденица са њихових објеката.
Одјељење за стамбено-комуналне послове
(Цивилна заштита)
4.
,,КОМУНАЛАЦ'' А.Д. Дервента
- врши чишћење и одржавање канализационе
мреже,
- обезбиједити несметано црпљење воде из свих
изворишта воде (Билића врело, Лупљаница, и
Кораће),
- обезбиједити и формирати екипе монтера које ће
брзо и ефикасно отклонити кварове на водоводној
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мрежи, како би се омогућило свим потрошачима
несметано снабдијевање водом.
5.

ЗП ,,Електро Добој'' Добој а.д. Добој
Радна јединица Дервента

6.

Центар за социјални рад општине Дервента

7.

Општинска организација Црвеног крста Дервента

8.

Заједнице етажних власника стамбених зграда,
Власници пословних простора,
Јавна предузећа и установе

9.
10.

Одјељење за инспекцијске послове
(Комунална полиција)
Одјељење за стамбено – комуналне послове

11.

Полицијска станица Дервента

IV

-

обезбјеђује екипе монтера који ће омогућити брзо
откривање кварова на далеководној и нисконапонској мрежи, како би сви грађани наше општине
били уредно снабдјевени електричном енергијом.
- врши ажурирање спискова старијих изнемоглих и
неспособних лица, социјалних случајева и исти
доставља Одјељењу за стамбено - комуналне
послове (Цивилнa заштитa).
- обезбјеђује пакете основних прехрамбених и
хигијенских производа који би се достављали
угроженом становништву.
- врше чишћења снијега испред пословних и
стамбених зграда,
- врше уклањање леденица са објеката.
- врши надзор на чишћењу снијега и скидања
леденица са стамбених и пословних објеката.
- остварује сталне контакте са повјереницима
Цивилне заштите с циљем добијања информација о
стању на терену;
- правовремено обавјештава становништво о
могућим опасностима усљед великих сњежних
падавина.
- остварује сталне контакте са извођачима зимске
службе и надзором над извођачима зимске службе.

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У УСЛОВИМА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, АКО СНИЈЕГ НЕПРЕСТАНО ПАДА И ДОСТИГНЕ
ВИСИНУ ИЗНАД 50 ЦМ СА ТЕНДЕНЦИЈОМ ДАЉЕГ ПАДАЊА, СТВАРАЈУ СЕ УСЛОВИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Р.Број
ИЗВРШИОЦИ
ЗАДАТАК
1.
Начелник општине
- на основу процјене угрожености припремити и
донијети: Наредбу за поступање по плану
Штаб за ванредне ситуације општине Дервента
приправности,
информисати грађане о насталој ситуацији,
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове мјерама и радњама које се предузимају као и
(Цивилна заштита)
давање упута грађанима и другим субјектима о
поступању у насталој ситуацији.
2.
Полицијска станица Дервента
- појачати контролу саобраћаја са тежиштем на
тешко проходним саобраћајним комуникацијама са
циљем да се не створи саобраћајни колапс.
3.
Предузећа која склопе уговор са општином - појачати чишћење снијега на локалним
Дервента за зимску службу
категорисаним и некатегорисаним путевима.
4.
Грађани, Предузећа која имају потписан уговор за - максимално се ангажовати на чишћењу снијега са
зимску службу, Заједнице етажних власника, Јавна прилазних стаза до саобраћајница (улица) испред
предузећа и установе
пословних објеката, као и чишћење сниЈега и
скидање леденица са кровова објеката.
5.
,,КОМУНАЛАЦ'' АД Дервента
- обезбјеђење континуираног снабдијевања водом.
6.
ЗП ,,Електро Добој'' Добој а.д. Добој
обезбјеђење
континуираног
снабдијевања
електричном енергијом.
Радна јединица Дервента
7.
Начелник општине,
Ако у насталој ситуацији не могу адекватно
одговорити службе чија је то редовна активност, тј.
Штаб за ванредне ситуације општине Дервента
субјекти са којима су потписани уговори, онда се
проглашава ванредна ситуација.
- проглашење ванредне ситуације;
- активирање штаба за ванредне ситуације;
- доношење наредбе о мобилизацији додатних
људских и материјално техничких капацитета;
- издавање Наредбе о евакуацији и збрињавању
угроженог становништва;
- обезбјеђује најближе објекте за смјештај угроженог
становништва;
- организује достављање лијекова угроженом
становништву.
8.
Дом здравља Дервента
- пружање прве медицинске помоћи и организација
рада мјесних амбуланти породичне медицине
(Осиња, Календеровци)
9.
Одјељење за стамбено – комуналне послове
- достављање редовних и ванредних извјештаја за
општине Дервента
вријеме елементарне непогоде о ситуацији на
терену и мјерама које се предузимају.
(служба Цивилне заштите)
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V
Р.Број
1.

2.

28.12.2020.

СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
ИЗВРШИОЦИ
Надлежни органи,
Јавна предузећа и установе, привредна друштва, и
грађани
Начелник општине Дервента

ЗАДАТАК
- извршити санирање на материјалним добрима на
којима је причињена материјална штета.
- формирати комисију за процјену штете настале
услед елементарне непогоде.

VI
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ЗАДАТКА ИЗ ПЛАНА
О реализацији задатака из овог Плана, Цивилна
заштита дужна је да до 01. новембра Републичкој
управи цивилне заштите, а по завршетку зимске
сезоне достави коначан извјештај о реализацији мјера
из овог плана.
Овај План објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Дервента''.
Број: 02-810-36
26. новембра 2020.године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА ОД НЕПОСРЕДНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
РЕД.
БРОЈ

1.
2.

број људи
НАЗИВ СУБЈЕКТА

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУСИЈЕ
ДОО ''ГЕОКОП '' Дервента

3.

ДОО БС ''ИНЖИЊЕРИНГ '' ДЕРВЕНТА

МТС са којима
располажу
12 чланова
17 људи
- 2 камиона '' ИВЕКО''
- 2 камиона ''ВОЛВО''
-камион ''СЦАНИА''
- камион
''МЕРЦЕДЕС'
- камион ''ШТАЈЕРН''
- грејдер
- утоваривач
''ВОЛВО''
- комбинирка
15 људи
- камион
''МЕРЦЕДЕС'
АЦТРОС 2643
- камион
''СЦАНИА'' 112 Х
- камион
''ИВЕЦКО'' 79-12
- камион
''ИВЕЦКО'' 50-9
- комбинирка
ЈЦБ 4 ЦХ
- мини багер ''Бобкет''
- катепилар 438 БВ
- трактор
''САНЕ ЛАСЕР''

НАПОМЕНА

334 - 015,
310 - 800,

331-372
065-516-812

4.

ПОВЈЕРЕНИЦИ
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

42 повјереника
МЗ – Мишковци –
Младен Ђекић
МЗ Календеровци Г.
Лука Новић
МЗ Поље –
Слађан Јелић
МЗ Црнча –
Момир Вукичевић
МЗ Горња Лупљаница Јошић
Драган
МЗ ''Укрина '' –
Југослав Анђелковић
МЗ Агићи –
Мара Савић
МЗ Лужани Босански Дадо Петровић
МЗ Осиња Родољуб Калоперовић
МЗ Трстенци Мирослав Милановић
МЗ Горњи Вишњик Вукман Срето
МЗ Осојци –
Зоран Томинчић
МЗ Појезна –
Зоран Џигеровић
МЗ Велика Сочаница –
Борислав Ђукић
МЗ Костреш –
Саво Секулић
МЗ Дервента I –
Милорад Ђурић
МЗ Дервента II –
Ђорђо Николић
МЗ Дервента III –
Синиша Думонић
МЗ Дријен –
Дејан Васић
МЗ Мала Сочаница –
Саво Ерић
МЗ Мишинци –
Жељко Нарић
МЗ Доња Лупљаница Маринко Ковачевић
МЗ Доњи Церани Милорад Стојаковић
МЗ Босански Дубочац Нермин Мерџановић
МЗ Горњи Детлак –
Саво Вајић
МЗ Бунар –
Јосип Зирдум
МЗ Кулина –
Славко Карловић
МЗ Бијело Брдо –
Опачак Жељко
МЗ Модран Жељко Арамбашић
МЗ Беглуци –
Ката Сировина
МЗ Чардак –
Петра Калоперовић
МЗ Лужани –
Индира Бундавица Пфеифер
МЗ Лужани Нови –
Горан Чокић
МЗ Ново насеље Драган Бабић
МЗ Рапћани Славиша Митрић
МЗ Луг –
Борислав Прерадовић

065 566 571
066 878 510
066 224 099
065 681 296
065-577-722
065 266 696
065 816 748
065 568 597
065 874 917
065 986 239
066 519 451
065 964 572
065 806 936
065 767 677
064 404 2030
065 575 655
065 618 073
065 675 164
065 659 496
065 618 971
065 428 569
065 228 512
065 351 558
065 661 684
065 939 232
066 626 459
066 072 079
066 457 041
065 385 673
066 752 369
065 795 039
065 430 485
065 913 715
065 810 973
065 602 628
065 829 945
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МЗ Доњи Вишњик –
Пејо Губерац
МЗ Зеленике –
Стипо Марас
МЗ Шушњари –
Ката Зубак
МЗ Куљеновци –
Славиша Фабрични
МЗ Дажница –
Данијела Зирдум
МЗ Жеравац –
Мирослав Томас

065 073 137
065 168 725
065 439 667
061 425 323
065 697 476
00385 98 276283
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На основу члана 19. став 5. и 82. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о коришћењу
и наплати паркирања моторних возила на подручју града
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/20), и
члана 89. став 3. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број 7/17), Начелник општине
Дервента, донио је
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА

важи само за паркиралишта за која је издата. Може бити
мјесечна и годишња.“
Члан 2.
У члану 9. став 1. мијења се и гласи:
„(1) Куповина паркинг карти обављаће се код
паркинг контролора, привредних субјеката и на другим
погодним продајним мјестима са видно истакнутим
обавјештењем о продаји истих.“
Члан 3.
У члану 11. став 2. мијења се и гласи:

Члан 1.
У Правилнику о јавним паркиралиштима
(„Службени гласник општине Дервента“, број 10/20) члан
8 став 1. мијења се и гласе:
„(1) Корисник јавног паркиралишта може се
опредијелити за услугу коришћења јавног паркиралишта
по започетом временско периоду паркирања, куповином
следећих карти:
- Паркинг карта за 90 минута паркирања важи за
сваки наредни започети временски период паркирања од
90 минута, а према времену коришћења паркинг мјеста,
- Дневна паркинг карта важи од тренутка
куповине па до краја радног времена паркиралишта за
које је купљена,
- Екстра дневна паркинг карта важи од тренутка
издавања до краја времена наплате паркирања и важи за
сва паркиралишта и све зоне,
- Претплатна карта може бити мјесечна или
годишња и важи за све зоне паркирања у периоду за који
је издата,
- Станарима зграда у улицама у којима је уведена
наплата паркирања, ако немају других простора за
паркирање може се издати паркинг карта за станаре која
важи само за паркиралишта за која је издата. Може бити
мјесечна и годишња,
- Привредним
субјектима
који
обављају
дјелатност у улицама у којима је уведена наплата
паркирања, ако немају других простора за паркирање
може се издати паркинг карта за привредни субјекат и

„(2) За купљену годишњу или мјесечну паркинг
карту, правно и физичко лице ће добити признаницу о
плаћеној претплатној карти, издату од стране управљача
паркиралишта.“
Члан 4.
У члану 16. тачка 3. мијења се и гласи;
“3) ако је паркирање плаћено путем СМС-а,
сачувати поруку којом је од стране мобилног оператера
потврђено плаћање паркинга, а такође по обавијести о
истеку плаћеног времена паркирања, продужити за
наредни временски период или напустити паркиралиште,“
Члан 5.
Прилог 1. из члана 5 став.1. замјењује се
Прилогом 1. који је саставни дио овог правилника.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
Број: 02-345-64/20
21. децембра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Цјеновник за наплату паркинг карте:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Паркинг карта за 90 минута паркирања
Дневна паркинг карта
Екстра дневна паркинг карта
Мјесечна паркинг карта
Годишња паркинг карта
Мјесечна повлашћена паркинг карта за станаре
Годишња повлашћена паркинг карта за станаре
Паркинг карта за привредне субјекте мјесечна
Паркинг карта за привредне субјекте годишња
Накнада за издавање замјенске паркинг карте

1,00 КМ
3,00 КМ
10,00 КМ
35,00 КМ
150,00 КМ
10,00 КМ
50,00 КМ
35,00 КМ
150,00 КМ
30,00 КМ
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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: 64-1/20 од 27.11.2020.
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 SARS-CoV-2
и COVID-19 болести на територији општине Дервента и заштите
и спасавања становништва дo 21.12.2020. године забрањују се:
1. сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
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,
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 21.12.2020. 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 21.12.2020. године, у периоду од 22:00 до 06:00
часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске
продаје.

7) До 21.12.2020. 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.
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 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 (COVID19) 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
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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 Стручнооперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба
за ванредне ситуације.
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3)Зграде Општинске управе и Општинске организације
Црвеног крста.
4) Школске и предшколске установе, просторије
Народне библиотеке „Бранко Радичевић“.
5) Заједничке просторије стамбених зграда колективног
становања.
6) Трговинске, угоститељске и занатске радње,
производне погоне, складишта хране и пољопривредних
производа, млинове, клаонице и друге пословне објекте
Члан 6.

20) Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи
Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента, број: 02-140-42/20 од 18.
новембра 2020. године.
21) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Дервента''.
Број: 02-140-43/20
30.новембра 2020.године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

(1) Трошкови извођења систематске дератизације из
претходног члана Наредбе став 1. тачке 1., 2., 3. и 4. падају на
терет издвојених средстава у буџету општине Дервента.
(2) Трошкови дератизације заједничких просторија
стамбених зграда падају на терет заједнице која управља
зградом (Заједница етажних власника).
(3) Трошкови дератизације објеката из члана 5. тачке 6.
Наредбе падају на терет власника, односно корисника објеката,
субјеката који управљају и одржавају исте, а који су обавезни
спровести дератизацију у периоду
наведеном у члану 2
Наредбе.
Члан 7.
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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 СПРОВОЂЕЊУ ЈЕСЕНСКЕ ФАЗЕ СИСТЕМАТСКЕ
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У 2020. ГОДИНИ

Члан 8.
Ова Наредбу објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
Број: 02-022-66/20
4. децембра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Члан 1.
Уводи се обавезна јесенска фаза систематске
дератизације на подручју општине Дервента ради осигурања
здравља људи, уклањања извора обољења од заразних болести
и смањења могућности њиховог преношења, те ради сузбијања
узрока болести санирањем средине и унапређењем хигијенских
услова живот
Члан 2.
Систематска дератизација спровешће се у периоду од
08. 12. – 23. 12. 2020. године.
Члан 3.
Обавезну
систематску
„ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ доо Бијељина.

Надзор над примјеном ове Наредбе вршити ће лице које
Начелник општине посебним рјешењем именује, који ће у
случају непридржавања исте поступити у складу са одредбама
члана 59. став 1. тачка 6) Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број
90/17).

дератизацију

спровешће

Члан 4.
(1) Извођач дератизације дужан је на вријеме
обавијестити грађане и остале субјекте обвезнике ове мјере о
времену и начину спровођења дератизације и издати упутства о
општим и посебним мјерама опреза и сигурности за заштиту
грађана и радника извођача дератизације, као и домаћих
животиња.
(2) Упутства требају садржавати такође одредбе о
оспособљавању терена за обављање дератизације, а нарочито
отклањање смећа и осталог отпада.
Члан 5.
Јесенска систематска дератизација обухватиће:
1) Јавне површине, гробља, канализационе шахтове,
градску депонију смећа у Пољу, рушевне и напуштене објекте на
подручју града и приградских насеља.
2) Отворене водотоке Дервентског потока, потока
Гаковац и корита ријеке Укрине у градској зони.

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: 65-1/20 од 21.12.2020.
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 15.01.2021. године
забрањују се:
1. сва јавна окупљања у групама већим од 50 лицa,
музика уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану
и пиће,
2. сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица
(свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични
скупови сличне природе).
2) Обавезују се грађани да:
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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 ЈЗУ ''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,
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 15.01.2021. 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 15.01.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00
часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске
продаје.
7) До 15.01.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00
часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим
привредним субјектима.
8) До 15.01.2021. 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''.
9) 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.
10) 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.
11) Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу
самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у
складу са Упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство
Републике Српске''.
12) 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,
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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.
13) ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад
по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног
надлежног Министарства.
14) 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.
15) 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.
16) 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).
17) 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.
18) Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у
провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране
напријед наведених субјеката.
19) 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.
20) 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 Стручнооперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба
за ванредне ситуације.
21) Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи
Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на
територији Општине Дервента, број: 02-140-43/20 од 30.
новембра 2020. године.
22) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Дервента''.
Број: 02-140-44/20
22. децембра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Члан 5.
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 ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ДРУГИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИ СУ ДУЖНИ ДА РАДЕ И У ДАНЕ
ПРАЗНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И УТВРЂИВАЊУ ДУЖИНЕ
РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА СУБЈЕКТЕ КОЈИ МОГУ ДА РАДЕ У ДАНЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ПРАЗНИКА

Члан 1.
У дане републичких празника: Нова година 01. и 02.
Јануар и Дан Републике Српске 09. јануар 2021. Године, ради
задовољавања неопходних потреба грађана, дужан 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 дежурства 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.
У дане републичког празника: Нова година 01. и 02.
јануар и Дан Републике Српске 09. јануар 2021. године, ради
задовољавања повећаних потреба грађана у вријеме празника,
могу да раде:
1) привредни и други субјекти којима је законским или
другим прописима изричито дозвољено да раде,
2) здравствене установе у оквиру редовног радног
времена,
3) бензинске пумпе станице, трговински објекти на
аутобуским станицама и бензинским пумпним станицама.
- 2. Јануара и 9. Јануара 2021. године, могу да раде:
а) у времену од 07:00 до 15:00 часова:
- сви привредни и други субјекти којима је законским или
другим прописима изричито дозвољено да раде,
б) у времену од 00:00 до 24:00 часова:
- трговински објекти типа „драгстор“, који могу радити
искључиво путем шалтерске продаје,
- правна лица и предузетници који обављају пекарску
дјелатност.
Члан 3.
У дане републичког празника: Нова година 01. и 02.
јануар и Дан Републике Српске 09. јануар 2021. године, у
трговинским објектима којима је дозвољен рад, забрањује се
продаја алкохолних пића у периоду од 22:00 до 06:00 часа.

У случају поступања супротно одредбама ове Наредбе,
примјењиваће се одредбе о надзору, прописаним прекршајима и
санкцијама за учињени прекршај из Закона о празницима, закона
које регулишу наведене области и Одлуке о радном времену у
угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим
објектима и дјелатностима на подручју општине Дервента.
Члан 6.
Ова Наредба објавиће се у „Службеном гласнику
општине Дервента“, „ Дервентском листу“, званичној интернет
страници општине Дервента и на огласној табли Општинске
управе Дервента.
Број: 02-140-45/20
22. децембра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка е) Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ) члана 59. став 1.
тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 68. став 1. тачка
3. Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17) Начелник општине Дервента, донио је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРИЈЕДЛОГА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Утврђује се Приједлог Буџета општине Дервента за 2021.
годину у износу 19.139.000,00 КМ.
II
Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Дервента
за 2021. годину je саставни дио ове Одлуке и доставља се
Министарству финансија Републике Српске на сагласност.
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
Број: 02-400-1.1/20
30. октобра 2020.године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

284
На основу члана 31. став 1. тачка е) Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ) члана 59. став 1.
тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 68. став 1. тачка
3. Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17) Начелник општине Дервента, донио је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2020.
ГОДИНУ - РЕБАЛАНС

Члан 4.
Сви угоститељски објекти на подручју општине Дервента,
у дане републичког празника: Нова година 01. и 02. јануар и Дан
Републике Српске 09. јануар 2021. године, могу радити у
периоду од 06:00 до 22:00 часа,
- у свим угоститељским објектима забрањује се музика
уживо.

I
Утврђује се Приједлог Буџета Одлуке о измјенама и
допунама Одлуке о усвајању буџета општине Дервента за 2020.
годину - Ребалансу износу 19.510.827,00 КМ.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 13

28.12.2020.

II
Приједлог Ребалнса Буџета општине Дервента за 2020.
годину je саставни дио ове Одлуке и доставља се Министарству
финансија Републике Српске на сагласност.
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

11

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-022-270/20
11. децембра 2020.године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Број: 02-400-3.1/20
25. 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 89. став 3. Статута општине Дервента ( „ Службени
гласник општине Дервента“, број: 7/17) и члана 30. став 2.
Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 91/16), Начелник oпштине Дервента, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању Oквирног стратешког плана за активности
интерне ревизије за период 2021-2023 године
I
Oдобрава се Oквирни стратешки план за активност интерне
ревизије за период 2021-2023 године.
II
Саставни дио ове Одлуке је Оквирни стратешки план за
активност интерне ревизије за период 2021-2023 године.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику oпштине Дервента“.
Број: 02-022-269/20
11. децембра 2020.године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р

На основу члана 82. 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), а у складу са пројектом „Подршка
систему прихвата и интеграције држављана Босне и
Херцеговине који се враћају по основу споразума о реадмисији“,
Начелник општине Дервента доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ ТИМА ЗА РЕАДМИСИЈУ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
У Локални тим за реадмисију на подручју општине
Дервента, именују се:
1. Ивона Пејин, шеф тима испред Општинске управе,
2. Деана Ђекић, члан испред ЈУ Центар за социјални рад
Дервента,
3. Александар Голубовић, члан испред ЈЗУ Дом здравља
Дервента,
4. Бранка Јефтић, члан испред ЈУ Завод за
запошљавање и
5. Слађан Ћорић, члан испред Полицијске станице
Дервента.
Пројектом „Подршка систему прихвата и интеграције
држављана Босне и Херцеговине који се враћају по основу
споразума о реадмисији“, предвиђена је обавеза органа локалне
самоуправе да формирају тимове за реадмисију. Пројектом се
врше активности на техничком оснаживању тима, обука чланова
за израду Локалних акционих планова и писање пројектних
приједлога, финансирање обнове стамбених јединица по моделу
социјалног становања у заштићеним условима, по унапријед
одређеним условима и критеријима, за стамбено збрињавање
држављана БиХ који се враћају у БиХ по основу споразума о
реадмисији.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
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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 89.став 3. Статута општине Дервента ( „ Службени
гласник општине Дервента“, број: 7/17) и члана 30. став 2.
Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 91/16), Начелник oпштине Дервента, д о н о с и:
О Д Л У К У
О ОДОБРАВАЊУ ПЛАНА РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА
2021.ГОДИНУ
I
Одобрава се План рада интерне ревизије корисника
буџета општине Дервента за 2021. годину, са оквиром
Стратешког плана у трогодишњем циклусу од 2021.-2023.
године.
II
План рада интерне ревизије корисника буџета општине
Дервента из члана 1. интегрални je дио ове Одлуке.
III

Број: 02-111-84/20
3. децембра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Начелник општине Дервента , на основу члана 59, став 1.
тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19 ) члана 72. став 3. и 4.
Закона о предшколском васпитању и образовању ( „Службени
гласник Републике Српске“ број 79/15 и 63/20 ) и члана 68. став
1. тачка 12. Статута општине Дервента ( „Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17 ) доноси
З А К Љ У Ч А К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КОЛЕКТИВНОГ
ГОДИШЊЕГ ОДМОРА У ЈПУ „ТРОЛ“
ДЕРВЕНТА
1. Даје се сагласност за корошћење колективног
годишњег одмора у Јавној предшколској установи
„Трол“
Дервента за дане 4. 5. и 8. 01.2021. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 13

28.12.2020.
Број: 02- 141-9/20
15. децембра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

12

4. маја 2020.године

Јефимија Шербић, с.р.

292
О Г Л А С
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На основу члана 12. тачка 1. Одлуке о гробљима и
погребној дјелатности („Службени гласник општине Дервента“,
број: 4/18) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Начелник
општине Дервента донио је
З А К Љ У Ч А К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ
ПРАВИЛНИКА О РЕДУ И РАДУ НА ГРОБЉУ
1. Даје се сагласност на Правилник о измјени
Правилника о реду и раду на гробљу који је донио директор а.д.
„Комуналац“ Дервента, број 973/20 од 09.12.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-377-185/20
17. децембра 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-1-2/20 од 30.04.2020.
године извршило је у регистру заједница зграда, у регистарском
листу број: 1-2/20, упис оснивања Заједнице етажних власника
Дервента, Улица Трг ослобођења број 21, улаз в, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника,
ДервентаУлица Трг ослобођења број 21, улаз в. Оснивачи: 8
етажних власника зграде. Дјелатност: 80.10 - помоћне
дјелатности управљања зградом. Иступа у правном промету
самостално и у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа
Игор Пијетловић, предсједник Скупштине, самостално и без
ограничења.
Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р.
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О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-1-3/20 од 04.05.2020.
године извршило је у регистру заједница зграда, у регистарском
листу број: 1-3/20, упис оснивања Заједнице етажних власника
Дервента, Улица краља Петра I број 35, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника,
ДервентаУлица краља Петра I број 35. Оснивачи: 13 етажних
власника зграде. Дјелатност: 80.10 - помоћне дјелатности
управљања зградом. Иступа у правном промету самостално и у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином.
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заступа Јаћимовић Пламенка,
предсједник Скупштине, самостално и без ограничења.
Број: 06-373-1-3/20

Назив и сједиште: Заједница етажних власника,
Дервента Улица хајдук Вељка број 18. Оснивачи: 15 етажних
власника зграде. Дјелатност: 80.10 - помоћне дјелатности
управљања зградом. Иступа у правном промету самостално и у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином.
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заступа Татјана Топић,
предсједник Скупштине, самостално и без ограничења.
Број: 06-373-1-4/20
7. маја 2020.године
Дервента

Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р
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О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-1-5/20 од 08.05.2020.
године извршило је у регистру заједница зграда, у регистарском
листу број: 1-5/20, упис оснивања Заједнице етажних власника
Дервента, Улица Његошева број 62, улаз б, са сљедећим
подацима:
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Број: 06-373-1-2/20
30. априла 2020.године
Дервента

Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-1-4/20 од 07.05.2020.
године извршило је у регистру заједница зграда, у регистарском
листу број: 1-4/20, упис оснивања Заједнице етажних власника
Дервента, Улица хајдук Вељка број 18, са сљедећим подацима:

Службено лице органа

Назив и сједиште: Заједница етажних власника,
Дервента Улица Његошева број 62, улаз б. Оснивачи: 16
етажних власника зграде. Дјелатност: 80.10 - помоћне
дјелатности управљања зградом. Иступа у правном промету
самостално и у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа
Горан Видић, предсједник Скупштине, самостално и без
ограничења.
Број: 06-373-1-5/20
8. маја 2020. године
Дервента

Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р.

294
О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-1-6/20 од 16.09.2020.
године извршило је у регистру заједница зграда, у регистарском
листу број: 1-6/20, упис оснивања Заједнице етажних власника
Дервента, Улица Трг православља број 24 Б, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника,
Дервента Улица Трг православља број 24 Б. Оснивачи: 6
етажних власника зграде. Дјелатност: 80.10 - помоћне
дјелатности управљања зградом. Иступа у правном промету
самостално и у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа
Радмила Велимир, предсједник Скупштине, самостално и без
ограничења.
Број: 06-373-1-6/20
16. септембра 2020.године
Дервента

Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р.
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295
О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-1-7/20 од 01.12.2020.
године извршило је у регистру заједница зграда, у регистарском
листу број: 1-7/20, упис оснивања Заједнице етажних власника
Дервента, Улица светог Саве број 6, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника,
Дервента Улица светог Саве број 6. Оснивачи: 16 етажних
власника зграде. Дјелатност: 80.10 - помоћне дјелатности
управљања зградом. Иступа у правном промету самостално и у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином.
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заступа Саша Видић, предсједник
Скупштине, самостално и без ограничења.
Број: 06-373-1-7/20
1. децембра 2020.године
Дервента

Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р.

296
О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-1/20 од 25.02.2020.
године извршило је у регистру заједница зграда, у регистарском
листу број: 1-16, упис промјене лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање
зградoм Дервента, Улица
Дервентских ослободилаца СП-45, улази 1 и 2, са сљедећим
подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање зградом Дервента, Улица Дервентских
ослободилаца СП-45, улази 1 и 2, тако што се из регистра брише
ранији заступник, Драгић Павловић, а у регистар се уписује лице
овлаштено за заступање заједнице, Синиша Вученовић,
предсједник Управног одбора, која заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 06-373-1/20
25. фебруара 2020.године
Дервента

Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р.

297
О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-4/20 од 09.10.2020.
године извршило је у Регистру заједница зграда, у регистарском
листу број: 1-39, упис промјене лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде Дервента, Улица
Његошева С-60, улаз 56, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде Дервента, Улица
Његошева С-60, улаз 56, тако што се из регистра брише ранији
заступник, Миленко Ђурановић, а у регистар се уписује лице
овлаштено за заступање заједнице, Драган Стјепановић,
предсједник Управног одбора, који заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 06-373-4/20
9. октобра 2020. године
Дервента

Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р.

298
О Г Л А С

13

Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-5/20 од 19.10.2020.
године извршило је у Регистру заједница зграда, у регистарском
листу број: 1-28, упис промјене лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде Дервента, Улица хајдук
Вељка СП-32, улаз 1, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде Дервента, Улица хајдук
Вељка С-32, улаз 1, тако што се из регистра брише ранији
заступник, Ненад Нарић, а у регистар се уписује лице овлаштено
за заступање заједнице, Горан Савковић, предсједник Управног
одбора, који заступа заједницу самостално и без ограничења.
Број: 06-373-5/20
19. октобра 2020. године
Дервента

Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р.

299
О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-6/20 од 01.12.2020.
године извршило је у Регистру заједница зграда, у Регистарском
листу број: 1-81 упис промјене лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање зградом Дервента, Улица 1. маја број
114, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање зградом Дервента, Улица 1. маја број
114, тако што се из Регистра брише ранији заступник, Миле
Стринић, а у Регистар се уписује лице овлаштено за заступање
заједнице, Ведран Стојичић, предсједник Скупштине, који
заступа заједницу самостално и без ограничења.
Број: 06-373-6/20
1. децембра 2020. године
Дервента

Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р.

300
О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-373-7/20 од 14.12.2020.
године извршило је у Rегистру заједница зграда, у Rегистарском
листу број: 1-53, упис промјене лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде Дервента, улица
Његошева С-60, улаз 54, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде Дервента, улица
Његошева С-60, улаз 54, тако што се из регистра брише ранији
заступник Кајтаз Миро, а у Rегистар се уписује лице овлаштено
за заступање заједнице, Дујаковић Саво, предсједник
Скупштине, који заступа заједницу самостално и без
ограничења.
Број: 06-373-7/20
14. децембра 2020. године
Дервента

Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р.

301
О Г Л А С
Одјељење за стамбено-комуналне послове општине
Дервента на основу рјешења број: 06-372-43/20 од 09.09.2020.
године извршило је у Регистру заједница зграда, у Регистарском
листу број: 1-83 упис промјене лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде Дервента, Улица
српске војске СП 106, улаз Д, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање дијелом зграде Дервента, Улица
српске војске СП - 106, улаз Д, тако што се из Регистра брише
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ранији заступник, Саша Гојић, а у Регистар се уписује лице
овлаштено за заступање заједнице, Бранкица Николић,
предсједник Скупштине, која заступа заједницу самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-43/20
9. септембра 2020. године
Дервента

Службено лице органа
Јефимија Шербић, с.р.
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