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ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА

1
На основу члана 1.3 а) став 2. 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, 7/14 и 31/16 ), члана 37. став
2. Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“ , број: 7/17) и члана 7. став 1. тачка 6. Пословника о
раду Скупштине општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број: 9/17), Скупштина општине Дервента
на 1. сједници, одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
О Д Л У К А
о престанку мандата одборника у Скупштини
општине Дервента у мандатном сазиву 2016.2020. године
I
Констатује се престанак мандата одборника у Скупштини
општине Дервента у мандатном сазиву 2016.-2020. године због
истека мандата од 4 године од дана објављивања резултата
избора у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 82/16
од 1. новембра 2016. године и то:
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТАСНСД-МИЛОРАД ДОДИК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пазуревић Радован,
Томаш Славко,
Плиснић Мирјана,
Новић Игор,
Бећаревић Дарко,
Ђураш Славиша,
Евеђенић Ирена,
Тривуновић Момчило,
Томинчић Тихомир,

1.
2.
3.

Петрић Мирко,
Димитрић Сања,
Наградић Драго,

УЈЕДИЊЕНА СРПСКА
1.
2.

Тешендић Миодраг,
Бојанић Славко,

ХРВАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ БиХ
1.
2.

Николаш Маринко,
Равлић Илија,

ДНС- ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1.
2.

Симић Драго,
Слијепчевић Бранка,

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1.
2.

Гојковић Славен,
Земуновић Мирко,

НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ
1.
2.

Милојевић Зоран,
Лазаревић Предраг,

ХДЗ БиХ- ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА
БиХ
1.

Кљајић Маријан.

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ђурић Перо,
Наградић Жељко,
Новачковић Милорад,
Савовић Божидар,
Ковачевић Владо,
Катанић Бранко,

II
Ово рјешење објавиће се у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-4/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Бојанић, с.р.
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2
На основу члана 1.3а став 1. 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, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 37. став 2. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број: 7/17) и члана 8. Пословника о раду
Скупштине општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број: 9/17), а на основу извјештаја
надлежног органа за спровођење избора и додјели
мандата одборника, Скупштина општине Дервента на
1. сједници, одржаној 12. јануара 2021. године,
донијела је

НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ
НАПРЕДНА СРПСКА

ПОКРЕТ

–

СРПСКА

1. Зоран Милојевић
СДП БиХ – ХС БиХ
1. Маринко Николаш,
ХДЗ БиХ – ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА
БиХ

О Д Л У К У
о проглашавању мандата одборника у Скупштини
општине Дервента
у сазиву 2020. -2024. година

1. Маријан Кљајић
II

I
Проглашавају се мандати одборника у Скупштини
општине Дервента у мандатном сазиву 2020.-2024.
година, који су им додијељени као кандидатима са
листи и то:

Одборници у Скупштини општине остварују
права и дужности одборника од дана прихватања
мандата одборника, у складу са Законом.

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТАСНСД- МИЛОРАД ДОДИК

Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Давор Симић,
Маја Пјерановић,
Синиша Јефтић,
Миленко Пуљановић,
Славко Томаш,
Игор Новић,
Дарко Бећаревић,
Слободанка Миљевић,

III

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-5/21
12. јануара 2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Бојанић, с.р.

3
СДС- СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перо Ђурић,
Бранко Катанић,
Витомир Пиваш,
Божидар Савовић,
Жељко Наградић,
Милорад Новаковић

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1.
2.
3.
4.

Славен Гојковић,
Бојан Земуновић,
Мирко Земуновић,
Бојан Радановић,

ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1.
2.
3.

Сања Димитрић,
Мирко Петрић,
Душко Вујичић,

УЈЕДИЊЕНА СРПСКА
1.
2.

Миодраг Тешендић,
Славко Бојанић,

ДНС – ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1.
2.

Дејан Пјерановић,
Драго Симић,

СПС- СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ –
„БУДУЋНОСТ СРПСКЕ“
1. Никола Нединић,

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став
2. тачка 21. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина
општине Дервента на 1. сједници, одржаној 12. јануара
2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата предсједника, замјеника
предсједника и чланова Комисије за избор и
именовање Скупштине општине претходног
сазива
I
Констатује се престанак мандата предсједника,
замјеника предсједника и чланова Комисије за избор и
именовање Скупштине општине Дервента у сазиву
2016.-2020. година, због истека мандата на који су
бирани и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Томаш Славко, предсједник,
Наградић Жељко, замјеник предсједника,
Плиснић Мирјана, члан,
Тешендић Миодраг, члан,
Димитрић Сања, члан.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента.“
О б р а з л о ж е њ е:
Како је Комисија за избор и именовање као
стално радно тијело Скупштине општине Дервента
бирана на вријеме трајања мандата Скупштине
општине, престанком мандата Скупштине општине у
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сазиву 2016.-2020. година, престаје и мандат
члановима Комисије за избор и именовање претходног
сазива Скупштине општине Дервента.
У складу са горе наведеним, утврђен је
Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника и
чланова Комисије за избор и именовање и предлажено
је Скупштини општине претходног сазива доношење
истог.
Скупштина општине Дервенте на 1. сједници
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
Рјешење као у доспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-1/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДАСВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Бојанић, с.р.

4
На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став
2. тачка 21. Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број: 7/17) и члана 54.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17),
Скупштина општине Дервента на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Комисије за избор и именовање
Скупштине општине Дервента
I
У Комисију за избор и именовање Скупштине
општине Дервента изабрани су:
1. Славко Томаш, предсједник,
2. Перо Ђурић, замјеник предсједника,
3. Синиша Јефтић, члан,
4. Бојан Радановић, члан и
5. Сања Димитрић, члан.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи и чланом 37. став 2. тачка 21. Статута
општине Дервентва,
прописано је да скупштина
општине између осталих бира и разрјешава чланове
сталних и повремених радних тијела скупштине
општине.
Чланом 51. Закона о локалној самоуправи
прописано је да скупштина општине може за извршење
својих задатака оснивати сталне и повремене
комисије, одборе и савјете као радна тијела
скупштине. Ставом 2. истог члана прописано је да се
број чланова сталних радних тијела утврђује
пословником, а ставом 3. да чланови радних тијела
скупштине општине имају право на накнаде у складу са
одлуком скупштине.
Стална радна тијела Скупштине општине
Дервента, утврђена су Пословником о раду Скупштине
општине Дервента, а чланом
55. Пословника,
прописано је да Комисија за избор и именовање има
предсједника, замјеника предсједника и три члана који
се бирају из реда одборника у Скупштини. Надаље,
ставом 2. истог члана, прописано је да се предсједник
комисије и један члан бирају из реда политичке
странке, односно коалиције која је освојила највећи
број мандата у Скупштини, а по једног члана предлажу
остале политичке странке, односно коалиције у односу
на број освојених мандата у Скупштини општине.

Ставом 3. истог члана прописано је да уколико двије
политичке странке, односно коалиције освоје исти број
мандата, мјесто предсједника и члана има
политичка странка, односно коалиција која је освојила
већи проценат гласова у односу на број важећих
гласова.
Листу кандидата за избор предсједника, замјеника
предсједника
и чланова Комисије за избор и
именовања подноси Радно предсједништво на првој
сједници Скупштине општине, а на основу претходних
консултација са политичким странкама и коалицијама
које имају своје одборнике у Скупштини општине.
Предсједавајући Скупштине општине је на 1.
сједници Скупштине општине, а на основу претходних
консултација за политичким странкама и коалицијама
које имају одборнике у Скупштини, на основу
достављених приједлога од стране политичких
странака поднио листу кандидата за избор
предсједника, замјеника предсједника и чланова
Комисије за избор и именовање Скупштини општине
на усвајање, као у диспозитиву.
На основу напријед наведеног предлажено је
Скупштини општине доношење рјешења као у
диспозитиву.
Скупштина општине Дервенте на 1. сједници
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
Рјешење као у доспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-2/21
12. јануара 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Бојанић, с.р.

5
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 27. тачка 2. Закона
о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и
98/13), члана 37. став 2. тачка 21. и члана 42. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број: 7/17) и члана 7. став 1. тачка 6.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17),
Скупштина општине Дервента на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку функције предсједника Скупштине
општине Дервента
1.

Маријану
КЉајићу
престаје
функција
предсједника Скупштине општине Дервента,
због истека мандата на који је биран.

2.

Права по основу радног односа и престанка
функције именованом из претходне
тачке утврдиће се посебним актом у складу
са Законом.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи прописано је да скупштина бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника
скупштине, замјеника начелника општине и чланове
сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и
начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у
складу са законом.
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Чланом 37. тачка 2.
Закона о локалној
самоуправи прописано је да је предсједник скупштине
општине функционер јединице локалне самоуправе у
смислу овог закона.
Чланом 27. тачка 2. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе прописано
је да функционеру јединице локалне самоуправе
функција престаје, између осталог и истеком мандата
на који је биран.
Чланом 42. Статута општине Дервента,
прописано
је
да
Скупштина
Општине
има
предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине,
које бира на период трајања мандата Скупштине
Општине.
Како је Скупштини општине Дервента у
сазиву 2016.- 2020. године истекао мандат, стекли су
се услови да се констатује и престанак функције
предсједника Скупштине општине.
Чл. 28. и 30. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе прописана су права
функционера након престанка функције.
На основу напријед наведеног, Комисија за
избор и именовање на 1. сједници одржаној 12. јануара
2021. године, утврдила је приједлог рјешења као у
диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење рјешења као у приједлогу.
Скупштина општине Дервенте на 1. сједници
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
Рјешење као у доспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном
поступку и против истог није дозвоЉена жалба, али се
може покренути управни спор тужбом код Окружног
суда у Добоју у року од 30 дана од доставЉања
рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-111-36/21
12. јануар 2021. године
Дервента
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 4. Закона о статусу
функционера
јединица
локалне
самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и
98/13), члана 37. став 2. тачка 21. и чл. 42. и 43.
Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број: 7/17) и члана 175.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17) ,
Скупштина општине Дервента на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника Скупштине општине
Дервента

1.

За
предсједника
Скупштине
општине
Дервента, на вријеме трајања мандата
Скупштине општине, изабран је Мирко
Земуновић.

2.

Именовани из тачке 1. овог рјешења је, у
складу са Законом, функционер општине, а
дужност обавља са статусом запосленог
лица на основу рјешења о радном односу на
мандатни период, које ће донијети Комисија
за избор и именовање Скупштине општине.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-3/21
12. јануара 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Бојанић, с.р.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Бојанић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 21.
Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број: 7/17) и члана 113. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17),
Скупштина општине Дервента на 1. сједници, одржаној
12.јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење тајног
гласања за избор предсједника Скупштине
општине Дервента
I
У Комисију за спровођење тајног гласања за
избор предсједника
Скупштине општине
Дервента именовани су:

1.

Маја Пјерановић, предсједавајући,

2.

Витомир Пиваш, члан и

3.

Бојан Радановић, члан.
II

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 39. став 1. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи и чланом 37. став 2. тачка 21.
Статута општине Дервента, прописано је да скупштина
бира
и
разрјешава
предсједника
скупштине,
потпредсједника скупштине, замјеника начелника
општине и чланове сталних и повремених радних
тијела скупштине, именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим
позицијама у складу са законом.
Чланом 4. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе прописано је да се
избор функционера врши у складу са изборним
прописима, прописима који уређују систем локалне
самоуправе, статутом јединице локалне самоуправе и
пословником о раду скупштине јединице локалне
самоуправе.
Чланом 42. Статута општине Дервента,
прописано
је
да
Скупштина
Општине
има
предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине,
које бира на период трајања мандата Скупштине
Општине, а чланом 43. Статута општине, прописано је
да се предсједник и потпредсједник Скупштине
Општине бирају на конститутивној сједници, из реда
одборника, већином гласова од укупног броја
одборника у складу са Пословником.
Комисија за избор и именовање је на
сједници одржаној 12. јануара 2021. године, а након
обављених консултација са политичким странкама и
коалицијама које имају одборнике у Скупштини
општине, на основу члана 175. Пословника о раду
Скупштине општине Дервента, утврдила приједлог два
кандидата за предсједника Скупштине општине
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Дервента, а у складу са чланом 174. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине, избор
предсједника Скупштине општине општине Дервента
вршио се тајним гласањем.
Након утврђивања резултата тајног гласања
и Записника о утврђеним резултатима гласања за
предсједника Скупштине општине, предсједавајући
Скупштине општине, јавно је саопштио, да је за
предсједника Скупштине општине Дервента изабран
Мирко Земуновић.
У складу са чланом 9. Закона о статусу
функционера
јединица
локалне
самоуправе,
прописано је да функционер своју дужност обавља са
статусом запосленог лица по основу рјешења о раду
на мандатни период утврђен изборним прописима.
Рјешење о радном односу за предсједника Скупштине
општине Дервента донијеће Комисија за избор и
именовање Скупштине општине након избора од
стране Скупштине општине, што је регулисано чланом
5. став 1. Закона о статусу функционера јединице
локалне самоуправе.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном
поступку и против истог није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор тужбом код Окружног
суда у Добоју у року од 30 дана од достављања
рјешења.

Чланом 27. тачка 2. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе прописано
је да функционеру јединице локалне самоуправе
функција престаје, између осталог и истеком мандата
на који је биран.
Чланом 42. Статута општине Дервента,
прописано
је
да
Скупштина
Општине
има
предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине,
које бира на период трајања мандата Скупштине
Општине.
Како је Скупштини општине Дервента у
сазиву 2016.- 2020. године истекао мандат, стекли су
се услови да се констатује и престанак функције
потпредсједника Скупштине општине.
У складу са чланом 36. став 3. Статута општине
Дервента, прописано је да потпредсједник Скупштине
општине дужност обавља волонтерски, па на основу
тога не остварује права по престанку функције у
складу са Законом о статусу функционера јединица
локалне самоуправе.
На основу напријед наведеног, Комисија за
избор и именовање на сједници одржаној 12. јануара
2021. године, утврдила је приједлог рјешења као у
диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Дервенте на 1. сједници
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
Рјешење као у доспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-4/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Бојанић, с.р.

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном
поступку и против истог није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор тужбом код Окружног
суда у Добоју у року од 30 дана од достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
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На основу члана 39. став 1. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 27. тачка 2. Закона
о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и
98/13), члана 37. став 2. тачка 21. и члана 42. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број: 7/17) и члана 7. став 1. тачка 6.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17),
Скупштина општине Дервента на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку функције потпредсједника Скупштине
општине Дервента
1.

Гојковић
Славену
престаје
функција
потпредсједника
Скупштине
општине
Дервента, због истека мандата на који је
биран.

2.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:

Чланом 39. став 1. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи и чланом 37. став 2. тачка 21. Статута
општине Дервента, прописано је да скупштина бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника
скупштине, замјеника начелника општине и чланове
сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и
начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у
складу са законом.
Чланом 37. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи прописано је да је потпредсједник
скупштине општине функционер јединице локалне
самоуправе у смислу овог закона.

Број: 01-111-5/21
12. јануара 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 21.
Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број: 7/17) и члана 113. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17),
Скупштина општине Дервента на 1. сједници, одржаној
12.јануара 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење тајног
гласања за избор потпредсједника Скупштине
општине Дервента
I
У Комисију за спровођење тајног гласања за
избор потпредсједника
Скупштине општине
Дервента именовани су:

Маја Пјерановић, предсједавајући,

1.
2.

Витомир Пиваш, члан и

3.

Бојан Радановић, члан.
II

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
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складу са чланом 174. став 3. Пословника о раду
Скупштине
општине,
избор
потпредсједника
Скупштине општине општине Дервента вршио се
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
тајним гласањем.
Након утврђивања резултата тајног гласања
и Записника о утврђеним резултатима гласања за
Број: 01-111-37/21
ПРЕДСЈЕДНИК
потпредсједника Скупштине општине, предсједник
12. јануар 2021. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Скупштине општине, јавно је саопштио, да је за
Дервента
Мирко Земуновић, с.р.
потпредсједника
Скупштине
општине
Дервента
изабран Маринко Николаш.
Чланом 36. став 3. Статута општине
10
Дервента и чланом 3. став 2. Олуке о платама и
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
другим правима функционера општине Дервента,
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
прописано је да потпредсједник Скупштине општине
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 4. Закона о статусу
дужност обавЉа волонтерски, а има право на накнаду
функционера
јединица
локалне
самоуправе
у складу са чланом 9. Закона о статусу функционера
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и
јединице локалне самоуправе и чланом 8. Одлуке о
98/13), члана 37. став 2. тачка 21. и чл. 42. и 43, а у
платама и другим правима функционера општине
вези са чланом 36. став 3. Статута општине Дервента
Дервента.
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном
члана 177. став 1. Пословника о раду Скупштине
поступку и против истог није дозвоЉена жалба, али се
општине Дервента („Службени гласник општине
може покренути управни спор тужбом код Окружног
Дервента“, број 9/17) , Скупштина општине Дервента
суда у Добоју у року од 30 дана од доставЉања
на 1. сједници, одржаној 12. јануара 2021. године,
рјешења.
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
о избору потпредсједника Скупштине општине
Дервента
Број: 01-111-6/21
ПРЕДСЈЕДНИК
1. За потпредсједника Скупштине општине
12. јануара 2021. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дервента, на вријеме трајања мандата
Дервента
Мирко Земуновић, с.р.
Скупштине општине, изабран је Маринко
Николаш.
22.01.2021. године
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2.

Потпредсједник Скупштине општине
је
функционер општине, а дужност обавља
волонтерски и остварује право на накнаде у
складу са Законом.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:

Чланом 39. став 1. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи и чланом 37. став 2. тачка 21.
Статута општине Дервента, прописано је да скупштина
бира
и
разрјешава
предсједника
скупштине,
потпредсједника скупштине, замјеника начелника
општине и чланове сталних и повремених радних
тијела скупштине, именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјеЉења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим
позицијама у складу са законом.
Чланом 4. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе прописано је да се
избор функционера врши у складу са изборним
прописима, прописима који уређују систем локалне
самоуправе, статутом јединице локалне самоуправе и
пословником о раду скупштине јединице локалне
самоуправе.
Чланом 42. Статута општине Дервента,
прописано
је
да
Скупштина
Општине
има
предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине,
које бира на период трајања мандата Скупштине
Општине, а чланом 43. Статута општине, прописано је
да се предсједник и потпредсједник Скупштине
Општине бирају на конститутивној сједници, из реда
одборника, већином гласова од укупног броја
одборника у складу са Пословником.
Комисија за избор и именовање је на 1.
сједници одржаној 12. јануара 2021. године, а након
обавЉених консултација са политичким странкама и
коалицијама које имају одборнике у Скупштини
општине, у складу са чланом 177 став 1., а у вези са
чланом 175. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента, утврдила приједлог два кандидата за
потпредсједника Скупштине општине Дервента. У

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 27. тачка 2. Закона
о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,број: 96/05 и
98/13)и члана 37. став 2. тачка 21.Статута општине
Дервента ( „Службени гласник општине Дервнета“,
број: 7/17), Скупштина општине Дервента на 1.
сједници, одржаној 12. јануара 2021. године, дониијела
је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку функције замјеника начелника општине
Дервнета
1.

2.

3.

Јефтић Синиши престаје функција замјеника
начелника општине Дервнета, због истека
мандата на који је биран.
Права по основу радног односа и престанка
функције, именованом из претходне тачке,
утврдиће надлежни орган у складу са
законом.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервнета“.
О б р а з л о ж е њ е:

Скупштина општине Дервента је на 1.
сједници – Конститутивној, одржаној 1. децембра
2016. године изабрала Јефтић Синишу за замјеника
начелника општине Дервента, на вријеме трајања
мандата сазива Скупштине општине који га је изабрао.
Чланом 37. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи прописано је, да је замјеник начелника
општине функционер општине, а чланом 55. став 3.
Закона о локалној самоуправи, прописано је да мандат
замјеника траје до краја мандата скупштине општине
која га је изабрала.
Чланом 27. тачка 2. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе, прописано
једафункционеру јединице локалне самоуправе
престаје функција, између осталог и истеком мандата
на који је биран.
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Како је истекао мандат Скупштине општине
претходног сазива стекли су се услови да се утврди и
престанак функције замјеника начелника општине.
Права по основу радног односа и престанка
функције за Јефтић Синишу утврдиће надлежни орган
у складу са законом.
Скупштина општине Дервента је на 1.
сједници одржаној 12.јануара 2021. године донијела
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном
поступку и против истог није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор тужбом код Окружног
суда у Добоју у року од 30 дана од достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-7/21
12. јануара 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и 37. став 2. тачка
21.Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина општине
Дервента на 1. сједници, одржаној 12.јануара 2021.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата предсједника, замјеника
предсједника и чланова сталних радних тијела
Скупштине општине

ђ) Одбора за праћење примјене Кодекса понашања:
1. Симић Драго, предсједник,
2. Милојевић Зоран, замјеник предсједника,
3. Николаш Маринко, члан,
4. Планинчевић Марија, члан и
5. Милинковић-Дарадан Мара, члан.
е) Одбора за заштиту људских права, друштвени
надзор и представке:
1. Николаш Маринко, предсједник,
2. Евђенић Ирена, замјеник предсједника,
3. Савовић Божидар, члан,
4. Тепић Тања, члан и
5. Петровић Јасна, члан.
ж) Одбора за регионалну и међународну сарадњу:
1. Пазуревић Радован, предсједник,
2. Ђурић Перо, замјеник предсједника,
3. Равлић Илија, члан,
4. Симић Споменка, члан и
5. Тепић Војислав, члан.
з) Одбора за питања омладине и младих:
1. Бећаревић Дарко, предсједник,
2. Новаковић Милорад, замјеник предсједника,
3. Николаш Маринко, члан,
4. Николић Борис, члан и
5. Гвоздаревић Данијел, члан.
и) Одбора за равноправност полова:
1. Наградић Жељко, предсједник,
2. Евђенић Ирена, замјеник предсједника,
3. Димитрић Сања, члан
4. Поповић Јованка, члан и
5. Вејић Драгана, члан.

I
Констатује
се
престанак
мандата
предсједницима,
замјеницима
предсједника
и
члановима сталних радних тијела Скупштине општине
Дервента у сазиву 2016. -2020. година, због истека
мандата на који су бирани и то:

ј) Савјета за спорт:
1. Земуновић Мирко, предсједник,
2. Тешендић Миодраг, замјеник предсједника,
3. Томинчић Тихомир, члан,
4. Ложњаковић Даниел, члан и
5. Бјелошевић Милорад, члан.

а) Комисије за статут и прописе:
1. Томаш Славко, предсједник,
2. Савовић Божидар, замјеник предсједника,
3. Слијепчевић Бранка, члан,
4. Зеленика Денис, члан и
5. Столица Срђан, члан.

к) Савјета за културу:
1. Катанић Бранко, предсједник,
2. Плиснић Мирјана, замјеник предсједника,
3. Савовић Божидар, члан,
4. Рунић Јелка, члан и
5. Бојанић Зорица, члан.

б)Комисијe за буџет и финансије:
1. Катанић Бранко, предсједник,
2. Новић Игор, члан и
3. Васић Милена, члан.

л) Савјета за развој пољопривреде и села:
1. Новаковић Милорад, предсједник,
2. Ђураш Славиша, замјеник предсједника,
3. Козина Анто, члан,
4. Ђурић Младен, члан и
5. Гроздановић Здравко, члан
6. Стјепановић Слободан, члан и
7. Јошић Драган, члан.

в) Комисије за награде и признања:
1. Ђураш Славиша, предсједник,
2. Наградић Драго, замјеник предсједника,
3. Лазаревић Предраг, члан,
4. Прерадовић Борислав, члан и
5. Џигеровић Радомир, члан.
г) Комисије за вјерска питања:
1. Наградић Драго, предсједник,
2. Наградић Жељко, замјеник предсједника,
3. Равлић Илија, члан,
4. Видаковић Предраг, члан и
5. Арамбашић Жељко, члан.
д) Комисије за мјесне заједнице:
1. Новић Игор, предсједник,
2. Новаковић Милорад, замјеник предсједника,
3. Петрић Мирко, члан,
4. Вукичевић Живко, члан,
5. Бабић Драган, члан.

м) Одбор за здравље:
1. Плиснић Мирјана, предсједник,
2. Катанић Бранко, замјеник предсједника,
3. Слијепчевић Бранка, члан,
4. др Ђурић Давор, члан,
5. др Живковић Биљана, члан.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-8/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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13

15

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 57. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 61. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Комисије за статут и прописе

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Комисије за награде и признања

I
У Комисију за статут и прописе Скупштине
општине Дервента изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

I
У Комисију за награде и признања Скупштине
општине Дервента изабрани су:

Славко Томаш, предсједник,
Божидар Савовић, замјеник предсједника,
Славен Гојковић, члан,
Ања Пјерановић, члан и
Ален Пијетловић, члан.

1.
2.
3.
4.
5.

Давор Симић, предсједник,
Жељко Наградић, замјеник предсједника
Бојан Радановић, члан,
Борислав Прерадовић, члан и
Горан Видаковић, члан.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-111-9/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

Број: 01-111-11/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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16

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и
члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана
37. став 2. тачка 21. и члана 54. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
7/17) и члана 59. Пословника о раду Скупштине
општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број: 9/17), Скупштина општине Дервента
на 1. сједници, одржаној 12.јануара 2021. године,
донијела је

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 63. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
члана Комисије за буџет и финансије
I
У Комисију за буџет и финансије Скупштине
општине Дервента изабрани су:
4. Бранко Катанић, предсједник,
5. Давор Симић, замјеник предсједника,
6. Милена Васић, члан,
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Комисије за вјерска питања
I
У Комисију за вјерска питања Скупштине општине
Дервента изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Маринко Николаш, предсједник,
Миодраг Тешендић, замјеник предсједника
Маријан Кљајић, члан,
Спасоје Инић, члан и
Драго Наградић, члан.
II

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-10/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

Број: 01-111-12/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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19

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и
члана 51. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана
37. став 2. тачка 21. и члана 54. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
7/17) и члана 65. Пословника о раду Скупштине
општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број: 9/17), Скупштина општине Дервента
на 1. сједници, одржаној 12. јануара 2021. године,
донијела је

На основу члана 39. став 2.тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 69. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Комисије за мјесне заједнице

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Одбора за равноправност полова
I
У Одбор за равноправност полова Скупштине
општине Дервента изабрани су:

I
У Комисију за мјесне заједнице Скупштине
општине Дервента изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Душко Вујичић, предсједник,
Никола Нединић, замјеник предсједника
Маринко Николаш, члан,
Саво Вајић, члан и
Гордана Гојић, члан.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-13/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

Жељко Наградић, предсједник,
Сања Димитрић, замјеник предсједника
Маја Пјерановић, члан,
Јованка Поповић, члан и
Дана Јовичић, члан.

Број: 01-111-15/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

20

18
На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 67. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Одбора за праћење примјене Кодекса
понашања
I
У Одбор за праћење примјене Кодекса понашања
Скупштине општине Дервента изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Драго Симић, предсједник,
Зоран Милојевић, замјеник предсједника,
Миодраг Тешендић, члан,
Биљана Ђукић, члан и
Андреа Милановић, члан.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-14/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 71. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Одбора за заштиту људских права,
друштвени надзор и представке
I
У Одбор за заштиту људских права, друштвени
надзор и представке Скупштине општине
Дервента изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Бојан Земуновић, предсједник,
Перо Ђурић, замјеник предсједника,
Драго Симић, члан,
Тања Билић, члан и
Гордана Видић, члан.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-16/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

10
22.01.2021. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА - Број 1

21

23

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 73. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 77. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Одбора за регионалну и међународну
сарадњу

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Одбора за здравље
I
У Одбор за здравље Скупштине општине
Дервента изабрани су:

I
У Одбор за регионалну и међународну сарадњу
Скупштине општине Дервента изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Душко Вујичић, предсједник,
Игор Новић, замјеник предсједника
Маринко Николаш, члан,
Војин Тепић, члан и
Давор Теофиловић, члан.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

Мирко Петрић, предсједник,
Витомир Пиваш, замјеник предсједника,
Слободанка Миљевић, члан,
Биљана Радишковић, члан и
Миланка Ђукић, члан.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-17/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

Број: 01-111-19/21
ПРЕДСЈЕДНИК
12. јануар 2021. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дервента
Мирко Земуновић, с.р.
Мирко Земуновић

24

22
На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 75. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Одбора за питања омладине и младих
I
У Одбор за питања омладине и младих
Скупштине општине Дервента изабрани су:
1.
2.
3.

Маја Пјерановић, предсједник,
Милорад Новаковић, замјеник предсједника,
Дарко Бећаревић, члан.

II
Два члана Одбора за питања омладине и
младих изабраће се накнадно, након што Комисија за
избор и именовање спроведе процедуру
јавног
конкурса.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-18/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

На основу члана 39. став 2.тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 79. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Савјета за спорт
I
У Савјет за спорт Скупштине општине Дервента
изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Никола Нединић, предсједник,
Бојан Земуновић, замјеник предсједника,
Дејан Пјерановић, члан,
Милорад Бјелошевић, члан и
Саша Добриловић, члан.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-20/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

11
22.01.2021. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА - Број 1

25

27

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 81. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. и 52. став 3.
тачка 1. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 37.
став 2. тачка 21. и члана 42. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
7/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Савјета за културу

Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу секретара Скупштине општине
Дервента

I
У Савјет за културу Скупштине општине Дервента
изабрани су:

1.

Бојан Радановић, предсједник,
Витомир Пиваш, замјеник предсједника,
Сања Димитрић, члан,
Јованка Миловановић, члан и
Горан Вукмирица, члан.

Сања Малешевић разрјешава се дужности
секретара Скупштине општине
Дервента, због истека мандата на који је
именована.

2.

Именована из тачке 1. овог рјешења, права
по основу радног односа након разрјешења
због истека мандата, остварује у складу са
Законом, а на основу рјешења надлежног
органа.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.

1.
2.
3.
4.
5.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-21/21
12. јануар 2021. године
Дервента

О б р а з л о ж е њ е:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

26
На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. и члана 54. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17) и
члана 83. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
9/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника, замјеника предсједника и
чланова Савјета за развој пољопривреде и
села
I
У Савјет за развој пољопривреде и
Скупштине општине Дервента изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

села

Милорад Новаковић, предсједник,
Миленко Пуљановић, замјеник предсједника,
Бранислав Ђурђевић, члан,
Анте Козина, члан,
Слободан Стјепановић, члан,
Остоја Савић, члан и
Дако Лазаревић, члан.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-22/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

Скупштина општине Дервента је рјешењем број:
01-111-4/17 од 31. 01. 2017. године, именовала Сању
Малешевић за секретара Скупштине општине
Дервента на вријеме трајања мандата Скупштине
општине.
Како је мандат Скупштине општине претходног
сазива истекао,
неопходно је
разријешити и
секретара Скупштине општине претходног сазива, због
истека мандата на који је именован.
Након разрјешења, права по основу радног
односа секретару Скупштине општине претходног
сазива, утврдиће се у складу са одредбом члана 57.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе.
Комисија за избор и именовање је на сједници
одржаној 12. јануара 2021. године, на основу напријед
наведеног, утврдила Приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлoжила
Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе општине Дервента у
року од 15 дана од дана достављања рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-23/21
12. јануара 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.

28
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. и 52. став 4.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2.
тачка 21. и члана 55. став 4. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
7/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници,
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
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1.

Славен Пашалић разрјешава се дужности
начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Општинске управе
Дервента, због истека мандата на који је
именован.

2.

Именовани из тачке 1. овог рјешења, права
по основу радног односа након разрјешења
због истека мандата, остварује у складу са
Законом, а на основу рјешења надлежног
органа.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности секретара
Скупштине општине Дервента
1.

2.

Сања Малешевић, дипломирани правник,
именује се за вршиоца дужности секретара
Скупштине општине Дервента, са 12. 01.
2021. године, до завршетка поступка јавне
конкуренције, а најдуже на период до 90
дана.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:

О б р а з л о ж е њ е:
Како је Сања Малешевић разријешена дужности
секретара Скупштине општине Дервента претходног
сазива, због истека мандата на који је именована,
мјесто секретара је остало упражњено до завршетка
поступка за избор и именовање секретара Скупштине
општине у складу са Законом и Одлуком Скупштине
општине о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине општине.
Чланом 52. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе, прописано је да након престанка мандата
секретара скупштине, скупштина до окончања поступка
именовања секретара скупштине у складу са овим
законом именује вршиоца дужности секретара, а
најдуже на период до 90 дана. Ставом 5. истог члана
прописано је да вршилац дужности секретара мора да
испуњава опште услове за запошљавање у градској,
односно општинској управи и посебне услове за
именовање у складу са овим законом.
Чланом 55. став 4. Статута Скупштине општине
Дервента прописано је да након престанка мандата
секретара, Скупштина општине именује вршиоца
дужности секретара, у складу са законом.
Комисија за избор и именовање је на сједници
одржаној 12. јануара 2021. године, на основу напријед
наведеног утврдила, приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлoжила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године донијела је Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе општине Дервента у
року од 15 дана од дана достављања рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-24/21
12. јануара 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске “, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединицелокалнесамоуправе
(„Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 37. став 2.
тачка 21.
Статута општине Дервента („Службени
гласник
општине
Дервента“,
број:7/17),
Скупштинаопштине
Дервента
на1.сједници,
одржаној12. јануара 2021. године донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењудужности начелника Одјељења за
привреду и друштвене
дјелатности

Скупштина општине Дервента је на 12.
сједници
одржаној
31.октобра
2017.
године
именовалаСлавена Пашалићаза начелника Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности општинске
управе Дервента на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине која га је именовала.Како је
мандат Скупштине општине претходног сазива
истекао, неопходно је разријештити и руководеће
службенике који су именовани на вријеме трајања
мандата Скупштине општине која их је именовала.
За службеника коме је престао рад на
руководећем радном мјестуњегов радно-правни статус
ће се рјешавати у складу са Законом о службеницима
и намјештеницима у органима
јединице локалне
самоуправе.
О правима по основу радног односа у складу са
наведеним Законом, рјешење доноси начелник
општине.
Начелник општине је
на основу напријед
наведеног утврдио приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлаже Скупштини општине
доношење истог.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
уложити жалба Одбору за жалбе општине Дервента у
року од 15 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-25/21
12.јануара 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,број:97/16 и 36/19) и 55. став 4. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе(„Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 ), члана 37. став 2. тачка
21.Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број: 7/17 ), Скупштина општине
Дервента на 1. сједници одржаној 12. јануара2021.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности
1.

2.

Славен Пашалић, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности, са 12.01.2021. године
до завршетка поступка јавне конкуренције
именовања начелника одјељења у складу са
законом а најдуже до 90 дана.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.
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О б р а з л о ж е њ е:

О б р а з л о ж е њ е:

Како
је
Славен
Пашалић,разријешен
дужности начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности због истека мандата сазива
Скупштине који га је именовао, мјесто начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности је
остало упражњено до завршетка поступка јавне
конкуренције именовања начелника одјељења у
складу са законом.
Чланом39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,број:97/16 и 36/19) и чланом 37. став 2. тачка
21.Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број:7/17),прописано је да
скупшина општине, између осталог и именује и
разрјешава начелнике одјељења или службе. Чланом
55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе прописано је
да, након престанка мандата начелнику одјељења или
службе
скупштина
општине
на
приједлог
градоначелника односно
начелника општине, до
окончања поступка именовања начелника одјељења
или службе у складу са овим Законом, именује
вршиоца дужности начелника одјељења или службе, а
најдуже за период до 90 дана.
Начелник општине је на основу напријед
наведеног утврдио приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлажио Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Дервента је на 1.
сједници одржаној 12. јануара 2021.
године
донијела рјешење као у диспозитиву рјешења

Скупштина општине Дервента је на 5.
сједници одржаној 28. фебруара 2017. године
именовала Стринић Милу, за начелника Одјељења за
финансије oпштинске управе Дервента на вријеме
трајања мандата сазива Скупштине општине која га је
именовала. Како је мандат Скупштине општине
претходног сазива истекао,неопходно је разријешити и
руководеће службенике који су именовани на вријеме
трајања мандата Скупштине општине која их је
именовала.
За службеника коме је престао рад на
руководећем радном мјесту његов радно-правни
статус ће се рјешавати у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе. О правима по основу радног
односа у складу са наведеним Законом, рјешење
доноси начелник општине.
Начелник општине је на основу напријед
наведеног утврдио приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлажио Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године донијела је Рјешење као у
диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења
може се
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана од
дана достављања рјешења .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-26/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 37. став 2.
тачка 21.
Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина
општине Дервента на 1. сједници Скупштине општине,
одржаној 12.јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу дужности начелника Одјељења за
финансије
1.

Миле Стринић, разрјешава се дужности
начелника
Одјељења
за
финансије
Општинске управе Дервента, због истека
мандата на који је именован.

2.

Именовани из тачке 1. овог рјешења, права
по основу радног односа након разрјешења
због истека мандата, остварује у складу са
Законом, а на основу рјешења надлежног
органа.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
уложити жалба Одбору за жалбе општине Дервента у
року од 15 дана од дана достављања рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-27/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1.
Закона о службеницима и намјештеницимау органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 37. став 2.
тачка 21.
Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број:7/17), Скупштина
општине Дервента на 1.сједници одржаној 12. јануара
2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу дужности начелника Одјељења за
општу управу
1.

Боривоје Голубовић,разрјешава се дужности
начелника Одјељења за општу управу
Општинске управе Дервента, због истека
мандата на који је именован.

2.

Именовани из тачке 1. овог рјешења, права
по
основу
радног
односа
након
разрјешењазбог истека мандата, остварује у
складу са Законом, а на основу рјешења
надлежног органа.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:

Скупштина општине Дервента је на 8.
сједници одржаној 26. маја 2017. године именовала
Голубовић Боривоја,за начелника Одјељења за општу
управу Општинске управе Дервента на вријеме
трајања мандата сазива Скупштине општине која га је
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именовала.
Како је мандат Скупштине општине
претходног сазива истекао, неопходно је разријештити
и руководеће службенике који су именовани на вријеме
трајања мандата Скупштине општине која их је
именовала.
За службеника коме је престао рад на
руководећем радном мјесту
његов радно-правни
статус ће се рјешавати у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе. О правима по основу радног
односа у складу са наведеним Законом, рјешење
доноси начелник општине.
Начелник општине је
на основу напријед
наведеног утврдио приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлажио Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године донијела је Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
уложити жалба Одбору за жалбе општине Дервента у
року од 15 дана од дана достављања рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-28/21
12.јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 1.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 ) и члана 37. став 2.
тачка 21.
Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина
општине Дервента на 1.сједници одржаној 12. јануара
2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
o разрјешењу дужности начелника Одјељења за
стамбено-комуналне послове
1.

2.

3.

Јефимија Шербић, разрјешава се дужности
начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове Општинске управе Дервента, због
истека мандата на који је именована.
Именована из тачке 1. овог рјешења, права
по основу радног односа након разрјешења
због истека мандата, остварујеу складу са
Законом, а на основу рјешења надлежног
органа.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:

Скупштина општине Дервента је, на 33.
сједници одржаној 2. децембра 2019. године,
именовала ШербићЈефимију за начелника Одјељења
за стамбено-комуналне послове Општинске управе
Дервента на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине која га је именовала. Како је
мандат Скупштине општине претходног сазива
истекао, неопходно је разријештити и руководеће
службенике који су именовани на вријеме трајања
мандата Скупштине општине која их је именовала.
Заслужбеника коме је престао рад на
руководећем радном мјестуњегов радно-правни статус
ће се рјешавати у складу са Законом о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне

самоуправе. О правима по основу радног односа у
складу са наведеним Законом, рјешење доноси
начелник општине.
Начелник општине је
на основу напријед
наведеног утврдио приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлажио Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године донијела је Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
уложити жалба Одбору за жалбе општине Дервента у
року од 15 дана од дана достављања рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-29/21
12.јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) члана 55. став 3. тачка 1.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 ) и члана 37. став 2.
тачка 21.
Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број:7/17), Скупштина
општине Дервента на 1. сједници, одржаној 12. јануара
2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу дужности начелника Одјељења за
просторно уређење
1.

Љубица Бећаревић, разрјешава се дужности
начелника Одјељења за просторно уређење
Општинске управе Дервента, због истека
мандата на који је именована.

2.

Именована из тачке 1. овог рјешења, права
по основу радног односа након разрјешења
због истека мандата, остварује у складу са
Законом, а на основу рјешења надлежног
органа.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:

Скупштина општине Дервента је на 5.
сједници одржаној 28. фебруара 2017.
године
именовала
Бећаревић
Љубицу
за
начелника
Одјељења за просторно уређење општинске управе
Дервента на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине која га је именовала. Како је
мандат Скупштине општине претходног сазива
истекао, неопходно је разријештити и руководеће
службенике који су именовани на вријеме трајања
мандата Скупштине општине која их је именовала.
За службеника коме је престао рад на
руководећем радном мјесту његов радно-правни
статус ће се рјешавати у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у ораганима
јединице локалне самоуправе. О правима по основу
радног односа у складу са наведеним законом,
рјешење доноси начелник општине.
Начелник општине је
на основу напријед
наведеног утврдио приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлажио Скупштини општине
доношење истог.

15
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА - Број 1

Скупштина општине на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године донијела је Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
уложити жалба Одбору за жалбе општине Дервента у
року од 15 дана од дана достављања рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-30/21
12.јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21.Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) члана 55. став 3. тачка 1.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 37. став 2.
тачка 21.
Статута општине Дервента („Службени
гласник општине Дервента“, број:7/17), Скупштина
општине Дервента на 1.сједници одржаној, 12. јануара
2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу дужности начелника Одјељења за
инспекцијске послове
1.

Миле Тадић, разрјешава се дужности
начелника
Одјељења
за
инспекцијске
послове Општинске управе Дервента, због
истека мандата на који је именован.

2.

Именовани из тачке 1. овог рјешења, права
по основу радног односа након разрјешења
због истека мандата, остварује у складу са
Законом, а на основу рјешења надлежног
органа.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.
О б р а з л о ж е њ е:

Скупштина општине Дервента је на 5.
сједници одржаној
одржаној 28. фебруара 2017.
године именовала Тадић Милу, за начелника
Одјељења за инспекцијске послове oпштинске управе
Дервента на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине
која га је именовала. Како је
мандат Скупштине општине претходног сазива
истекао, неопходно је разријештити и руководеће
службенике који су именовани на вријеме трајања
мандата Скупштине општине која их је именовала.
За службеника коме је престао рад на
руководећем радном мјесту његов радно-правни
статус ће се рјешавати у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе.О правима по основу радног
односа у складу са наведеним законом, рјешење
доноси начелник општине.
Начелник општине је на основу напријед
наведеног утврдио приједлог рјешења као у
диспозитиву и предлажио Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине на 1. сједници, одржаној
12. јануара 2021. године донијела је Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
уложити жалба Одбору за жалбе општине Дервента у
року од 15 дана од дана достављања рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-31/21
12.јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), чл. 50. и 53. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 32. став 1. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број:
7/17), Скупштина општине Дервента на 1. сједници
одржаној 12. јануара 2021. године, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине општине
Дервента
Члан 1.
Скупштина општине Дервента расписује Јавни
конкурс за избор и именовање секретара Скупштине
општине Дервента на вријеме трајања мандата
Скупштине општине Дервента.
Члан 2.
Општи и посебни услови за избор и именовање
секретара Скупштине општине Дервента, прописани су
Законом о службеницима и намјештеницма у органима
јединице локалне самоуправе
Члан 3.
Јавни конкурс за избор и именовање секретара
Скупштине општине Дервента је саставни дио ове
одлуке, а
објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и
„Дервентском листу“.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана
1. ове одлуке је 15
дана од дана посљедњег
објављивања Конкурса у једном од јавних гласила из
става 1. овог члана.
Члан 4.
Поступак по Јавном конкурсу спровешће
Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине општине Дервента
коју именује Скупштина општине у складу са Законом.
Поступак за избор секретара скупштине
подразумијева контролу испуњености општих и
посебних услова и улазни интервју, а спроводи се у
року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање
кандидата.
По окончању поступка избора секретара,
Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине општине Дервента,
приједлог за именовање секретара Скупштине
општине доставља предсједнику Скупштине општине.
Поступак именовања секретара Скупштине
општине мора се окончати у року од 30 дана од дана
достављања приједлога Комисије
предсједнику
Скупштине општине.
Члан 5.
За спровођење ове одлуке
Одјељење за општу управу.

задужује

се

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

16
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА - Број 1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-6/21
12. јануара 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 53. став 1. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 21.
Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број: 7/17), Скупштина општине
Дервента 1. сједници, одржаној 12. јануара 2021.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење јавног
конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине општине Дервента
I
У Комисију за спровођење јавног конкурса за
избор и именовање секретара Скупштине општине
Дервента (у даљем тексту: Комисија за избор) именују
се:
1.
2.
3.
4.
5.

Оливера Ћебеџија, предсједник,
Сања Димитрић, члан,
Бранко Катанић, члан,
Нада Ђурић, члан и
Срђан Столица, члан.

II
Задатак Комисије за избор је да у складу са
Законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање секретара Скупштине општине
Дервента.
Поступак за избор секретара скупштине
подразумијева контролу испуњености општих и
посебних услова улазни интервју, а спроводи се у року
од 30 дана од дана истека рока за пријављивање
кандидата.
Поступак именовања секретара скупштине
општине мора се окончати у року од 30 дана од дана
достављања приједлога комисије из тачке I овог
рјешења предсједнику Скупштине општине.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-32/21
12. јануар 2021. Године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39.став 2. тачка 21. и члана
48. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став
2. тачка 21. Статутаопштине Дервента („Службени
гласник општине Дервента, број: 7/17), Скупштина
општине Дервента на 1. сједници, одржаној дана 12.
јануара 2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за примопредају дужности
између предсједника Скупштине општине
Дервента након престанка мандата

1. У Комисију за примопредају дужности
између предсједника Скупштине општине Дервента (У
даљем тексту: Комисија), након престанка мандата,
именују се:
- Славко Томаш, предсједник,
- Маја Пјерановић, замјеник предсједника,
- Витомир Пиваш, члан,
- Жељко Наградић, замјеник члана,
- Мирко Петрић, члан и
- Бојан Радановић, замјеник члана.
2. Чланови и замјеници чланова Комисија
именују се на период од 4 (четири) године, са
могућношћу поновног именовања.
3. Задатак Комисија је да у року од 15 дана
од дана конституисања Скупштине општине, након
спроведених избора за органе Општине,изврши
примопредају
дужности
између
предсједника
Скупштине општине који предаје дужност и
новоизабраног предсједника Скупштине општине.
4. Комисија из тачке 1. овог рјешења дужна је
да сачини службени записник о примопредаји
дужности.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111- 33/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана
48. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19)и члана 37.
Статутаопштине
Дервента
(„Службени
гласник
општине Дервента, број: 7/17), Скупштина општине
Дервента на 1. сједници, одржаној дана 12. јануара
2021. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за примопредају дужности
између руководећих службеника Општинске
управе Дервента након престанка мандата
1. У Комисију за примопредају дужности
између руководећих службеника у Општинској управи
Дервента након престанка мандата, именују се:
- Нада Ђурић, предсједник,
- Данијела Станић, замјеник предсједника,
- Оливера Ћебеџија, члан,
- Грозда Кесер, замјеник члана,
- Ивона Пејин, члан и
- Нада Видић, замјеник члана.
2. Чланови и замјеници чланова Комисија
именују се на период од 4 (четири) године, са
могућношћу поновног именовања.
3. Задатак Комисије је да најкасније у року од
осам дана од дана ступања на снагу рјешења о избору,
именовању или постављењу, изврши примопредају
дужности између руководећих службеника.
4. Комисија из тачке 1. овог рјешења дужна је
да сачини службени записнико примопредаји
дужности.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111- 34/21
12. јануар 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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5)

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:66-1/21 од
13.01.2021. године,на приједлог Општинског штаба за
ванредне ситуације,Начелник општине Дервента,
доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и других објеката
на територијиОпштине Дервента

До 01.02.2021. 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)

До01.02.2021. године, у периоду од 22:00 до
06:00 часова, драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.

7)

До01.02.2021. године, у периоду од 22:00 до
06:00
часова,
забрањује
се
продаја
алкохолних пића свим привредним субјектима.

8)

До01.02.2021.
годинедозвољавају
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 суда 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.

1) У циљу спречавања ширења вируса корона SARSCoV-2 и COVID-19болестина територијиопштине
Дервента и заштите и спасавања становништва дo
01.02.2021. 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 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.
2.
3.
4.

услуге пружају заштићени маском,
обавезно спроводе мјере дезинфекције,
обезбиједе
маскe
грађанима
који
користе њихове услуге, а немају их,
придржавају се упутства ЈЗУ ''Институт
за јавно здравство Републике Српске'' за
организовање рада у зависности од
дјелатности коју обављају.

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 УпутствомЈЗУ ''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
просторијеограничити 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.
13) ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати
свој рад по усаглашеним препорукама и
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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 извршењузадатака 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 овеНаредбе, престајe да
важиНаредбa о регулисању рада трговинских
и других објеката на територији Општине
Дервента, број: 02-140-44/20 од 22. децембра
2020. године.
22) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Дервента''.
Број: 02-140-1/21
15. Јануар 2021. gодине
Дервента

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачка 18. и члана 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана
2., 3., 4. и 12. Закона о финансирању политичких
странака из буџета Републике, града и општине (
„Службени гласник Републике Српске“, број 65/08),
члана 68. став 1. тачка 18. и члана 89. став 3. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“ број 7/17), Начелник општине Дервента
донио је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке o финансирању
политичких странака из
буџета општине Дервента за 2020. годину
Члан 1.
У Одлуци о финансирању политичких странака из
буџета општине Дервента за 2020. годину члан 3.
мијења се и гласи:
(1) За финансирање дијела трошкова
редовног рада политичких странака и покриће дијела
трошкова рада одборничких клубова и група за јануар,
фебруар, јуни, јули, август, септембар и октобар 2020.
године утрошена су средства у износу од 36.749,30
КМ.
По политичким странкама утрошена су средства на
сљедећи начин:
Ред
бр.

1

Политичка
странка

2
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТ
А- МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА
ПАРТИЈА
ДЕМОКРАТСКОГ
ПРОГРЕСА
ДЕМОКРАТСКИ
НАРОДНИ САВЕЗ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА
НАРОДНИ
ДЕМОКРАТСКИ
ПОКРЕТ
УЈЕДИЊЕНА
СРПСКА
ХРВАТСКИ НАРОДНИ
САВЕЗ БиХ
ХРВАТСКА
ДЕМОКРАТСКА
ЗАЈЕДНИЦА БиХ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

УКУПНО

Број
одб.

3

Износ
утрошених
средстава
(КМ)
4

9

10.056,90

6

6.955,20

3

3.853,50

2

2.819,60

2

2.819,60

2

2.819,60

2

2.819,60

2

2.819,60

1

1.785,70

29

36.749,30

„Расподјела средстава за финансирање
дијела трошкова редовног рада политичких
странака
у
периоду
од
15.12.2020.31.12.2020. године у износу од 2.416,66 КМ
се врши на сљедећи начин:
20% средстава се распоређује у једнаким
износима политичким странкама и коалицијама
које имају одборнике у Скупштини и
независним одборницима који су изабрани као
независни кандидати
80% средстава се распоређује сразмјерно броју
освојених мандата које политичка странка,
коалиција има у скупштини“
2.416,66 X 20 % = 483,33 КМ →
483,33: 10 = 48,33 - за једну странку
2.416,66 X 80 % = 1.933,32 KM →
1.933,32 KM : 29 = 66,66 KM - за једног одборника
(1)
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Редбр
.
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Политичка странка

Број
одб.

2
САВЕЗ
НЕЗАВИСНИХ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТАСНСДМИЛОРАД ДОДИК
СДС-СРПСКА
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
ПДП-ПАРТИЈА
ДЕМОКРАТСКОГ
ПРОГРЕСА
ДНС-ДЕМОКРАТСКИ
НАРОДНИ
САВЕЗ
УЈЕДИЊЕНА СРПСКА
СПС-СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА
СРПСКЕ- „БУДУЋНОСТ СРПСКЕ“
ХДЗ БиХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА
ЗАЈЕДНИЦА БиХ
НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТСРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДП-ХС БиХ
УКУПНО

Износ
за
странку (КМ)

8

48,33

Износ за одборника X број
одборника
(КМ)
5
66,66 X 8 = 533,28

6

48,33

66,66 X 6 = 399,60

447,93

4
3

48,33
48,33

66,66 X 4 = 266,64
66,66 X 3 = 199,98

314,97
248,31

2

48,33

66,66 X 2 = 133,32

181,65

2
1

48,33
48,33

66,66 X 2 = 133,32
66,66 X 1 = 66,66

181,65
114,99

1

48,33

66,66 X 1 = 66,66

114,99

1

48,33

66,66 X 1 = 66,66

114,99

1
29

48,33

66,66 X 1 = 66,66

114,99
2.416,66

3

4

Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:
„ Средства за покриће дијела трошкова изборне
кампање политичких странака, коалиција, независних
листа и независних кандидата којима су потврђене
изборне листе за избор одборника планирана у износу
од 7.000,00 КМ неће се исплаћивати.“
Члан 3.
Члан 7. мијења се и гласи:
„ Средства за рад одборничких клубова и од
планираних 5.000,00 КМ утрошиће се у износу од
3.125,00 КМ, а додјељују се ради покрића:
паушалних трошкова за рад у изборним
јединицама одборника
путних
трошкова
у
иностранство
ако
организатор није Скупштина општине
трошкова набавке материјала – горива,
штампе, службених гласника и публикација
остале трошкове везане за рад одборника у
клубовима и групама. Средства за рад
одборничких клубова и група додјељиваће се
политичким странкама за покриће трошкова из
овог члана
Одлуке, као и другим
организацијама и корисницима по одлуци
клуба, односно групе“.
Члан 4.
Разлика неутрошених средстава у износу од
30.625,71 KM
неће се дозначавати политичким
странкама због неравномјерног прилива средстава у
Буџет општине Дервента.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном
гласнику општине
Дервента“, а примјењиваће се за 2020. годину.
Број: 02-420-468
28. децембар 2021. године
Дервента

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Симић, с.р.

УКУПНО
( КМ )
6 = (4+5)
581,61
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На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16) и члана 89. став 3. Статута
општине Дервента ("Службени гласник општине
Дервента", број 7/17), а у складу са чланом 4. Уредбе о
условима и начину плаћања готовим новцем
("Службени гласник Републике Српске", број: 86/12 и
10/14), Начелник општине Дервента донио је
ОДЛУКУ
О одређивању благајничког максимума
Члан 1.
У благајни трезора општине Дервента може се
држати готов новац до износа од 8.000,00 КМ
(благајнички максимум).
Члан 2.
Ова одлука важи за буџетску 2021. годину.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке
Одјељење за финансије.

задужује

се

Члан 4.
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику
општине Дервента".
Број: 02-420-19/21
18. јануар 2021. 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 44/16) и члана
68. став 1. тачка 12. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17)
Начелник општине Дервента доноси
З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности на Правилник о
дисциплинској и материјалној одговорности
запослених у Јавној установи Геронтолошки центар
Дервента
1. Даје се сагласност на Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених у Јавној
установи Геронтолошки центар Дервента, број 67911/20 од 6.11.2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
Број: 02-125-2/20
28. децембар 2020. године
Дервента

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Симић, с.р.
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