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На основу члана 16. став 4. Закона о безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 63/11), члана 39. став 2.
тачка 2. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), Скупштина
општине Дервента, на 2. сједници одржаној дана 19. фебруара
2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА ПЕРИОД 2021.2031. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се начин и рокови израде
Стратегије безбједности саобраћаја општине Дервента за
период 2021 - 2031. године.
Члан 2.
Приликом израде Стратегије биће уважавани постојећи
стратешки и плански документи по вертикалним и
хоризонталним нивоима.
Члан 3.
Носилац припреме Стратетије је Одјељење за стамбенокомуналне послове.
Члан 4.
Носилац припреме утврђује нацрт Стратегије која након
усвајања од стране скупштине пролази фазу јавне расправе.
Члан 5.
Рок за израду нацрта Стратегије је 30.09.2021. године.
Члан 6.
О нацрту Стратегије организоваће се јавне расправе,
како би се у расправи обезбиједило што веће учешће грађана.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-51/21
19.фебруара 2021.године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 12. став 3. тачка 2. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), члана 5. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 34. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16 и 36/19 ) и члана 37. став 2. тачка 34 . Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број: 7/17), Скупштина општине Дервента на 2. сједници
одржаној дана 19. фебруара 2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ
ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ТРОЛ“
ДЕРВЕНТА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање акта о оснивању
Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента са Законом о
предшколском васпитању и образовању, Законом о систему
јавних служби , Законом о локалној самоуправи и Законом о
класификацији дјелатности Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број: 66/13) и промјена сједишта
установе.
Члан 2.
(1) Назив установе је: Јавна предшколска установа
„Трол“ Дервента (у даљем тексту: Предшколска установа).
(2) Скраћени назив установе је: ЈПУ „Трол“ Дервента.
(3) Сједиште Предшколске установе је у Дервенти,
Улица др. Младена Стојановића број 11.
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Члан 3.
Оснивач Предшколске установе је Oпштинa Дервента
(у даљем тексту: Оснивач).
Члан 4.
Предшколска установа обавља дјелатност од општег
интереса и има својство правног лица, које стиче уписом у
судски регистар код надлежног суда.
Члан 5.
У правном промету са трећим лицима Предшколска
установа иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе
одговара без ограничења, свим својим средствима.
Члан 6.
(1) Дјелатности Предшколске установе су:
1) 85.10 – Предшколско образовање и
2) 88.91 – Дјелатност дневне бриге о дјеци.
(2) У остваривању основне дјелатности Предшколска
установа обезбјеђује:
1) боравак, предшколско васпитање и образовање
дјеце предшколског узраста,
2) исхрану, његу, превентивно-здравствену и
социјалну заштиту дјеце предшколског узраста, у складу са
законом,
3) подршку породици у остваривању улоге у вези са
заштитом, његом, васпитањем, образовањем и подстицањем
општег психофизичког развоја дјеце, као и подизање педагошке
културе родитеља у правцу одговорног родитељства,
4) допринос породичном васпитању и социјална
интервенција усмјерена ка мање подстицајним условима у
заједници уз поштивање најбољих дјечијих интереса,
5) васпитно-образовни програм у години пред полазак
у основну школу у трајању од три часа дневно и
6) остваривање и других циљева и задатака
предшколског васпитања и образовања у складу са законом.
(3) Осим дјелатности из става 2. овог члана,
Предшколска установа може обављати и друге дјелатности, у
мањем обиму, које доприносе бољем вршењу регистроване
дјелатности, потпунијем искоришћавању капацитета и
средстава за потребе Предшколске установе.
Члан 7.
(1) Предшколска установа обавља дјелатност
средствима рада, у објектима и на непокретностима на које јој
оснивач пренесе право коришћења, као и средствима стеченим
из других извора.
(2) Оснивач је уплатио средства у износу од 2.000,00
КМ као оснивачки улог.
(3) Оснивач за обавезе Предшколске установе
одговара у правном промету до висине неунесеног улога у
имовину установе.
Члан 8.
Оснивач Предшколске установе обезбјеђује средства
за:
1) расходе за лична примања који се односе на бруто
плате запослених и бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених,
2) расходе по основу коришћења робе и услуга, осим
расхода који се односе на директне и индиректне трошкове
исхране дјеце,
3) издатке за нефинансијску имовину који се односе
на издатке за произведену сталну имовину, издатке за
непроизведену сталну имовину и издатке за залихе материјала,
робе, ситног инвентара и амбалаже и
4) средства за суфинансирање боравка дјеце
корисника права на новчану помоћ и дјеце жртава насиља у
породици.
Члан 9.
(1) Предшколска установа може да оствари и приходе
на основу:
1) донација,
2) спонзорства,
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3) учешћа родитеља,
4) примјене прописа којима се регулише јавноприватно партнерство и
5) других послова.
(2) Све финансијске трансакције Предшколска
установа ће обављати преко јединственог рачуна трезора
општине и преко рачуна посебних намјена општине Дервента,
у складу са трезорским начином пословања.
Члан 10.
(1)У циљу обављања дјелатности због којих је
Предшколска установа основана, оснивач ће:
1) вршити благовремено именовање и разрјешење
органа установе,
2) давати сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план установе,
3) разматрати и усвајати годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун,
4) давати сагласност на Статут, акт о организацији и
систематизацији радних мјеста и цјеновник услуга и
5) тражити квалитетно и стручно обављање послова у
складу са законом.
(2) Оснивач утврђује радно вријеме Предшколске
установе у складу са потребама дјеце и њихових родитеља или
старатеља.
(3) Оснивач према Предшколској установи има
обавезе утврђене овом одлуком, законским и подзаконским
прописима, којима је регулисана ова област.
Члан 11.
(1) Предшколска установа је обавезна да послове из
своје надлежности врши квалитетно у складу са законом и на
начин који ће задовољити потребе и интересе корисника из
области за које је основана.
(2) Предшколска установа не може без сагласности
оснивача обављати друге послове и мијењати дјелатности
утврђене овом одлуком.
(3) Предшколска установа доноси годишњи програм
рада.
(4) Годишњи програм рада предшколске установе, на
приједлог стручног вијећа, доноси управни одбор и исти
доставља оснивачу ради давања сагласности, а Министарству
просвјете и културе и Републичком педагошком заводу на увид,
до краја септембра текуће године.
(5) Извјештај о раду за протеклу радну годину
доставља се најкасније до краја септембра текуће године
оснивачу на усвајање, а Министарству и Заводу на увид.
Члан 12.
Органи управљања и руковођења Предшколске
установе су управни одбор и директор.
Члан 13.
Предшколском установом управља управни
одбор.
(2) Управни одбор Предшколске установе именује и
разрјешава Скупштина општине, на приједлог начелника
општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.
(1) Управни одбор има три члана, и то:
1) представник оснивача,
2) представник савјета родитеља и
3) представник стручног вијећа предшколске
установе.
(4) Састав управног одбора, по правилу, одражава
националну структуру дјеце у предшколској установи и једнаку
заступљеност полова.
(5) Мандат чланова управног одбора траје четири
године.
(6) Рад чланова управног одбора је добровољан и не
плаћа се.
(1)

Члан 14.
(1) Директор предшколске установе руководи
установом, представља и заступа установу и одговоран је за
законитост њеног рада.
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(2) Директора предшколске установе именује и
разрјешева оснивач на период од четири године и уз претходно
спроведен поступак јавне конкуренције.
Члан 15.
Општи и посебни услови за избор и именовање
директора и Управног одбора Предшколске установе и њихова
права и обавезе утврђују се Статутом Предшколске установе, у
складу са законом.
Члан 16.
Надзор над законитошћу рада Предшколске установе
врши надлежно министарство.
Члан 17.
Предшколска
установа
је
дужна
извршити
усклађивање Статута и општих аката са овом Одлуком у року
од 60 дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 18.
Постојећи органи Предшколске установе настављају
да раде до истека мандата.
Члан 19.
Након ступања на снагу ова Одлука замјењује Одлуку
о усклађивању акта о оснивању Јавне предшколске установе
„Трол“ Дервента („Службени гласник општине Дервента“ број
5/16 ).
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број:01-022-52/21
19. фебруара 2021.године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 97/16 и 36/19 ), члана 16. став 1. и 6. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 88. став 1. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12,
90/16, 94/19 и 42/20- Уредба) и члана 37. став 2. тачка 33.
Статута општине Дервента (''Службени гласник општине
Дервента“, број: 7/17) Скупштина општине Дервента на 2.
сједници одржаној 19. фебруара 2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА

1.

2.

Матић Радмила, дипл. економиста, разрјешава се
дужности вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“
Дервента са 19.02.2021. године.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Дервента''.

складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Скупштина општине Дервента је на истој сједници
донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање једног члана Управног одбора Јавне установе
„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента.
Како је поступак по Јавном конкурсу извршила
Комисија за избор по Јавном конкурсу за именовања у Јавној
установи „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента,
створене су правне претпоставке за разрјешење досадашњег
вршиоца дужности и коначно именовање члана Управног
одбора ове Јавне установе.
Начелник општине је, сходно напријед наведеном, а
на основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби,
утврдио Приједлог рјешења о разрјешењу дужности вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента као у диспозитиву и
предложио Скупштини доношење истог.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине
Дервента је на 2. сједници одржаној 19. фебруара 2021. године
донијела Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово Рјешење је коначно и против истог се не може уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
Рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-40/21
19. фебруара 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број: 97/16 и 36/19 ), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'' број :41/03), члана 16.
став 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 88. став
1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Српске“ , број: 37/12 , 90/16 , 94/19 и 42/20- Уредба) и члана
37. став 2. тачка 33. Статута општине Дервента (''Службени
гласник општине Дервента“, број: 7/17) Скупштина општине
Дервента на 2. сједници одржаној 19. фебруара 2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА
1.

За члана Управног одбора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента “ Дервента са 20.02.2021.
године, именује се
Матић Радмила, дипл. економиста.

2.

Члан Управног одбора из тачке 1. овог рјешења ће
обављати дужност до истека мандата Управног
одбора ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“
Дервента кога је Скупштина општине Дервента
именовала Рјешењем број: 01-111-90/18 од 31.
октобра 2018. године.

3.

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

Образложење
Скупштина општине Дервента је на 39. редовној
сједници одржаној дана 8. октобра 2020. године, Рјешењем
број: 01-111-76/20 од 08. октобра 2020. године за вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента имановала лице из тачке 1.
диспозитива, до завршетка поступка јавне конкуренције у

02.03.2021.

О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Дервента је на 39. редовној
сједници одржаној дана 8. октобра 2020. године године,
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донијела је Одлуку број: 01-022-251/20 о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање једног члана Управног одбора
Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента “ Дервента.
У складу са наведеном Одлуком, Јавни конкурс је
објављен у „Дервентском листу“ број: 2718 од 29. октобра 2020.
године, „Гласу Српске“ од 29. октобра 2020.
године и
„Службеном гласнику Републике Српске“ број: 109 oд 3.
новембра 2020. године.
Рок за достављање пријава био је 15 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од наведеног
гласила и конкурс је био отворен закључно са 18.11.2020.
године.
Поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање
једног члана Управног одбора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента “ Дервента, у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске, спровела је Комисија за избор по Јавном конкурсу за
именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад
Дервента “ Дервента коју је именовала Скупштина општина
Дервента.
Комисија за избор је утврдила да су на Јавном
конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора
Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента
достављене двије пријаве, од Матић Радмиле
дипл.
економиста и Бјелошевић Љупке, дипл. психолог, те
констатовала да оба кандидата испуњавају све опште и
посебне услове и оба кандидата уврстила на листу са ужим
избором са којима је Комисија и обавила интервју.
Након обављеног интервуја и оцјене кандидата
Комисија за избор по Јавном конкурсу за именовања у Јавној
установи „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента је
сачинила Извјештај, са Ранг-листом
за
кандидата за
именовање једног члана Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента и то на прво мјесто Ранглисте рангирала Матић Радмилу, са просјечном оцјеном 8,00, а
на друго мјесто рангирала Бјелошевић Љупку са просјечном
оцјеном 7,25 и исти доставила начелнику општине као законом
овлаштеном предлагачу чланова управног одбора.
Начелник општине је сходно достављеном Извјештају
и Ранг –листи, а на основу члана 16. став. 6. Закона о систему
јавних служби, утврдио Приједлог рјешења о именовању Матић
Радмиле за члана Управног одбора Јавне установе „Центар за
социјални рад Дервента “ Дервента и предложио Скупштини
доношење истог. Матић Радмила ће обављати дужност члана
Управног одбора до истека мандата Управног одбора ЈУ
„Центар за социјални рад Дервента“, Дервента кога је
Скупштина општине Дервента именовала Рјешењем број: 01111-90/18 од 31. октобра 2018 године.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Дервента
је на 2. сједници одржаној 19. фебруара 2021. године донијела
Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно и против истог се не
може уложити жалба, али се може покренути управни спор
пред Окружним судом у Добоју, у року од 30 дана од дана
достављања овог рјешења.

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број: 68-1/21 од 22.02.2021. 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
05.03.2021. године забрањују се:
1. сва јавна окупљања у групама већим од 50 лицa,
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 у затвореном простору носе
заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се
придржавају заштитне мјере физичког растојања од
два метра како у затвореном тако и на отвореном
простору те да се придржавају упутства ЈЗУ ''Институт
за јавно здравство Републике Српске'' за боравак у
затвореном простору, у зависности од дјелатности
која се обавља.

3)

Препоручује се грађанима да на отвореном простору
користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу
са упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство
Републике Српске'' за коришћење заштитне маске на
отвореном простору.

4)

Изузетно од тачке 2., обавезе 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.

5)

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 маскe 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.

6)

Од 01.03.2021. године дозвољава се организација
музике уживо у угоститељским објектима за смјештај,
исхрану и пиће уз поштовање свих епидемиолошких
мјера које је прописано ЈЗУ ''Институт за јавно
здравство Републике Српске''.

7)

До 05.03.2021. године ограничава се радно вријеме у
периоду од 06:00 до 22:00 часа 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.).

8)

До 05.03.2021. године ограничава се радно вријеме у
периоду од 06:00 до 22:00 часа свим приређивачима
игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина,
томболе и др.).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-41/21
19. фебруара 2021.године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
вандредним ситуацијама (''Службени гласник Републике
Српске'' број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (''Службени гласник
Републике Српске'' број 90/17), 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

02.03.2021.
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9)

До 05.03.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00
часова, драгстори могу радити искључиво путем
шалтерске продаје.

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.

10) До 05.03.2021. 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''.
11) 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.
12) 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 прописаног физичког
растојања,
2. на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у односу
на његову површину.
13) Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу
самостално обављати дезинфекцију пословних
просторија у складу са упутством ЈЗУ ''Институт за
јавно здравство Републике Српске''.
14) 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.
15) ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад
по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног
надлежног Министарства.
16) У свим јавним установама и предузећима чији
оснивач Општина организовати процес рада
извршавање свих функција, обезбиједити мјере
ограничавање броја улазака и задржавања
просторијама гдје се пружају услуге.

је
уз
за
у

17) 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.
18) Непоштовање мјера забране из тачке 1. i 2. ове
Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о
јавном реду 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).
19) Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом

02.03.2021.

20) Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у
провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте
од стране напријед наведених субјеката.
21) О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке
20. 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.
22) Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица
која врше јавна овлаштења
дужна су у случају доношења аката или измјена у
начину рада без одлагања доставити извјештај о
истом Стручно-оперативном тиму формираном за
потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.
23) Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи
Наредбa о регулисању рада трговинских и других
објеката на територији Општине Дервента, број: 02140-2/21 од 02. фебруара 2021. године.
24) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Дервента''.
Број: 02-140-3/21
23. фебруар 2021. 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
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ ПРИЈЕДЛОГА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2021.
ГОДИНУ
I
У тачки 2. Одлуке о утврђивању Приједлога Буџета општине
Дервента за 2021. годину („Службени гласник општине
Дервента“, број 13/20) мијења се структура расхода у
организационој
класификацији,
као
и
кроз
друге
класификације у Приједлогу Одлуке о усвајању Буџета
општине Дервнета за 2021. годину.
II
Остале тачке Одлуке о утврђивању Приједлога Буџета
општине Дервента за 2021. годину („Службени гласник
општине Дервента“, број 13/20) остају непромијењене.
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.
Број: 02-400-1.1/20
1.фебруар 2021. године
Дервента

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Симић, с.р.
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57
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 1. тачка 2. 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
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ТРОЛ“
ДЕРВЕНТА
1.

2.

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама
Статута Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента
под бројем 010/21 од 5.02.2021. године.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-023-2/21
24.фебруар 2021.година
Дервента

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Симић, с.р.

02.03.2021.
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51 Одлука о приступању изради Стратегије
безбједности саобраћаја општине Дервента за
период 2021.-2031. године ............................... 1
52 Одлука о усклађивању акта о оснивању
Јавне
предшколске
установе
„Трол“
Дервента ........................................................... 1
53 Рјешење о разрјешењу дужности вршиоца
дужности члана Управног одбора
Јавне
установе „Центар за социјални рад Дервента“
Дервента ........................................................... 3
54 Рјешење о именовању једног
члана
Управног одбора Јавне установе''Центар за
социјални рад Дервента“ Дервента ................. 3
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
55 Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Општине
Дервента ........................................................... 4
56 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
утврђивању Приједлога Буџета општине
Дервента за 2021. годину ................................. 5
57 Закључак о давању сагласности на Одлуку
о измјенама и допунама Статута Јавне
предшколске установе „Трол“ Дервента ......... 6
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