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На основу члана 2.12 став 6. Изборног закона БиХ
(„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,
32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20) и члана 37. став 2. тачка 21.
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 ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДЕРВЕНТА
1. Нада Новић, разрјешава се дужности члана
Општинске изборне комисије Дервента прије истека
мандата на који је именована, на лични захтјев.
2. Мандат члана Општинске изборне комисије
Дервента, Нади Новић, престаје даном давања сагласности
Централне изборне комисије БиХ на Рјешење о разрјешењу.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном давања
сагласности од стране Централне изборне комисије БиХ, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Образложење
Скупштина општине Дервента на сједници одржаној
05.02.2015. године Рјешењем број: 01-111-10/15 од 05.02.2015.
године, именовала предсједника и чланове Општинске изборне
комисије Дервента на мандат у трајању од седам година. У
складу са чланом 2.12 став 5. и 8. Изборног закона БиХ,
Централна изборна комисија БиХ је Рјешењем број: 06-1-07-1125/15 од 30.03.2015. године, дала сагласност на Рјешење о
именовању Цвије Аничића за предсједника, Наде Новић, Сање
Малешевић и Едина Диздаревића за чланове Општинске
изборне комисије Дервента.
Нада Новић, се 15.01.2021. године писаним захтјевом
обратила Скупштини општине Дервента са молбом да се
разријеши дужности члана Општинске изборне комисије
Дервента, обзиром да је 30.12.2020. године испунила услов за
старосну пензију. У складу са законским одредбама, у моменту
подношења захтјева за старосну пензију подносилац захтјева не
може бити у систему осигурања по било ком основу, а Нада
Новић, као члан Општинске изборне комисије прима накнаду, по
ком основу је пријављена у јединствени регистар за обрачун
пореза и доприноса код Пореске управе РС-ПЈ Дервента, те док
се не разријеши дужности, не може бити ни одјављена у
Пореској управи РС-ПЈ Дервента.
Чланом 2.4 Изборног закона БиХ прописано је да
мандат члана изборне комисије траје седам година. Мандат

члановима Општинске изборне комисије почиње тећи од дана
давања сагласности Централне изборне комисије.
Чланом 2.12. став (6) Изборног закона БиХ прописано
је да чланове општинске изборне комисије разрјешава
Скупштина општине уз сагласност Централне изборне комисије
БиХ.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине,
на 2. сједници одржаној 22. јануара 2021. године, разматрала је
захтјев Наде Новић за разрјешење дужности члана Општинске
изборне комисије и у складу са разлозима наведеним у захтјеву,
а на основу члана 54. Пословника о раду Скупштине општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17),
утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу члана Општинске
изборне комисије Дервента, те предлаже Скупштини општине
доношење рјешења као у диспозитиву.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине
Дервента на 2. сједници одржаној 19. фебруара 2021. године,
донијела је 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: 01-111-42/21
19. фебруара 2021. године
Дервента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Земуновић, с.р.
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На основу члана 2.9 став (1) тачка 17. и члана 2.12 став
(6) Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, бр. 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) и члана 195. став (1) Закона о управном поступку
(„Службени гласник БиХ“,бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и
53/16), поступајући по захтјеву Скупштине општине Дервента за
давање сагласности на разрешење члана Општинске изборне
комисије Дервента, Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине је на 31. сједници, која је одржана 03.03.2021.
године, донијела,
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РЈЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Рјешење Скупштине општине Дервента
број: 01-11-42/21 од 19.02.2021. године, којим се дужности у
чланству Општинске изборне комисије Дервента, због
поднесене оставке, разрјешава:
1.Нада Новић, чланица

2

тактике гашења на отвореном простору, као и израду студије за
санацију и отклањање посљедица проузрокованих пожаром и
експлозијом.
Све организације и друштва која се баве пословима ЗОП-а као
основном дјелатношћу дужна су да планирају, припремају и
спроводе све мјере ЗОП-а у складу са Законом о цивилној
заштити.

Образложење
Скупштина општине Дервента је актом број: 01-022-53/21 од
22.01.2021. године Централној изборној комисији Босне и
Херцеговине доставила захтјев за давање сагласности на
Рјешење број: 01-111-42/21 од 19.02.2021. године, којим се Нада
Новић разрјешава дужности у чланству Општинске изборне
комисије Дервента, због поднесене оставке.
Наиме, Нада Новић је 15.01.2021. године поднијела Скупштини
опстине Дервента оставку на дужност у чланству Општинске
изборне комисије Дервента, због стицања услова за старосну
пензију, коју је Скупштина општине Дервента прихватила.

План активности подијељен је на следеће цјелине:
I ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
II
НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА
РАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
АКТИВНОСТИ
III
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ
ДЈЕЛОВАЊА
IV СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
V СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
VI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА
ИЗ ПЛАНА
I

Увидом у евиденцију које се воде у Централној изборној комисији
Босне и Херцеговине утврђено је да Нади Новић мандат истиче
30.03.2022. године.
С тим у вези, Централна изборна комисија босне и Херцеговине
је, на основу члана 2.9 став (1) тачка 17. и члана 2.12 став (6)
изборног закона Босне и Херцеговине, одлучила као у
диспозитиву овог Рјешења
Правна поука:Пторив овог Рјешења дозвољена је жалба.
Жалба се подноси Апелационом одјелу Суда Босне и
Херцеговине у року од два дана од дана пријема овог Рјешења
преко Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у
складу са чланом 6.9 став (1) и (2) изборног закона Босне и
Херцеговине.
Број: 06-1-07-1-165/21
03.03.2021. године
Сарајево

ПРЕДСЈЕДНИК
Жељко Бакалар, с.р.
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Градоначелник града Дервента на основу члана 59.
став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 22. б. тачка 5.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(,,Службени гласник Републике Српске'', број: 121/12 и 46/17), и
Плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и
спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору
у Републици Српској у 2021. години (,,Службени гласник
Републике Српске'', број 4/21) доноси:
ПЛАН
ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И
СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И ДРУГИХ
ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У
ГРАДУ ДЕРВЕНТА У 2021. ГОДИНИ
План активности у припреми и спровођењу мјера заштите од
шумских и других пожара на отвореном простору је документ за
координацију и спровођење задатака локалних органа власти,
правних лица, привредних друштава и других који спроводе
мјере и задатке заштите од пожара као дио јединственог система
заштите и спасавања од елементарних и других несрећа.
Доношењем и спровођењем овог Плана оствариће се виши ниво
приправности на заштити и спасавању људи, материјалних
средстава и животне средине од шумских и других пожара на
отвореном простору.
План заштите и спасавања од шумских и других пожара
подразумијева и спровођење низа мјера како превентивних, тако
и репресивних које је потребно предузимати ради спречавања
појаве пожара и његовог ширења, затим организовати примјену

ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ

Пожари отвореног простора догађају се у љетњем периоду сваке
године и представљају сталан и потенцијално висок ризик по
шуме и животну средину, имовину у мањој мјери
инфраструктуру, а у екстремним случајевима и по људе.
Пожари отвореног простора интензивније се јављају у два
периода и то период пред вегетацију, март - април и период јул
- септембар.
Процјеном угрожености од пожара обухваћена и обрађена су
подручја која представљају потенцијалну опасност са повећаним
ризиком од појаве пожара као и начин и правац његовог ширења
и могућих последица проузрокованим пожаром, а све на бази
анализе ажурираних података о пожарима који су се дешавали
на подручју града Дервента. Површина града Дервента износи
517 км2 од чега површине шуме заузимају 4,11 %, док број
високих шума износи 2,70 %, а изданичких шума и голети 1,41
%. Највеће пожарно оптерећење представља шумски комплекс
Мотајица која се простире од Дервенте према Српцу, ради
удаљености и сложености у комуникацији од Територијалне
ватрогасне јединице Дервента. Земљиште града Дервента је
углавном пољопривредно, али које се већим дијелом не
обрађује, него земљорадници спаљивањем корова и сухе
вегетације проналазе решење у одржавању истог. Ова појава
коришћења отвореног пламена и неконтролисаног спаљивања
растиња управо и јесте најчешће узрок пожара на подручју града
Дервента и представља 70 % од укупног броја пожара. Основна
карактеристика степско-шумских пожара је брзо ширење са
великим материјалним штетама, нарушавања животне средине
док коефицијент људских жртава у овим пожарима је низак.
ПОСЕБНУ УГРОЖЕНОСТ ОД ПОЖАРА ПРЕДСТАВЉАЈУ:

-

пожари на бензинским пумпама, резервоарима са
течним горивима (мазут, нафта, бензин, плин),

-

индустријским
објектима
прерађивачка индустрија),

-

пожари у здравственим установама и у домовима за
старија лица,

-

пожари у образовним установама (предшколским
установама, основним и средњим школама, ЈУ Центар
за дјецу и омладину са сметњама у развоју
,,Будућност'' Дервента) и

-

пожари у вишеспратним објектима.

(текстилна,

дрво

Са становишта против-пожарне заштите посебно је угрожен
шумски комплекс „Мотајица“ и реон „Плехан“. Због велике
количине пожарног оптерећења, спорије дојаве, удаљености,
лоших комуникација, честих паљења флоре намијерних или
ненамијерних и других фактора који утичу на квалитетно и брзо
локализовање и гашење пожара.
Превентивну заштиту од пожара врше предузећа која су
власници имовине или која газдују друштвеном имовином свако
у свом дјелокругу, помоћу служби или референта, уз помоћ
инспекције, научно стручних институција специјализованих за
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област заштите од пожара, сви запослени и незапослени који су
У гашењу шумских пожара (државних шума) поред набројаних
тренутни корисници простора (ловци, излетници и други).
јединица учествоваће и припадници
(радници) Шумског
газдинства ,,Вучјак'' Дервента са својим људством и опремом у
Главни носилац заштите од пожара на нивоу града је
складу са својим Оперативним планом, који су обавезни
Територијална ватрогасна јединица Дервента, која броји 12
доставити надлежном одјељењу.
професионалних ватрогасаца са свим својим материјалнотехничким средствима.
Поред главног носиоца на нивоу града, на гашењу пожара
учествоваће и ЈЦЗ специјалне намјене за заштиту од пожара са
својим материјално-техничким средствима.
II НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
1.

Одржати сједницу Градског штаба за ванредне активности града Дервента и на истој упознати се са Планом
оперативног спровођења Плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских
и других пожара на отвореном простору у 2021. години.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
2.

Одржати састанак са руководиоцем шумског газдинства ,,Вучјак“ Дервента и са истим договорити активности
око реализације овог плана.

Извршилац задатка:
Рок:
3.

Градски штаб за ванредне ситуације и Одјељење за
стамбено-комуналне послове (Цивилна заштита)
Субјекти заштите и спасавања
31. март

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита) и командир ватрогасне јединице
31. март

Путем медија обавијестити, упознати и упозорити становништво о
опасностима паљења корова и приступима отвореном пламену.

Извршилац задатка:
Рок:

Територијална ватрогасна јединица
Март - септембар

III СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
4.

У сарадњи са Територијалном ватрогасном јединицом организовати обуку специјализоване јединице цивилне
заштите за заштиту и спасавање од пожара. Планирати и реализовати обуку за сљедеће врсте интервенција:
пожари у насељеном мјесту и техничко-технолошки инцидент.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
5.

У сарадњи са шумским газдинством ,,Вучјак“ Дервента обићи и утврдити стање водоопскрбних капацитета у
Трстенцима (реон Бугарије), како би се увјерили у њихове капацитете за евентуалну потребу гашења пожара на
локалитету „Мотајица“.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
6.

Шумско газдинство ,,Вучјак'' Дервента
Сталан задатак

Организовати чишћење и одржавање траса испод високонапонске електро мреже.

Извршилац задатка:
Рок:

Шумско газдинство ,,Вучјак'' Дервента
Сталан задатак

Успоставити ефикасан систем осматрања и обавјештавања на подручју шумског комплекса „Мотајица“ и на
простору Бунар – Кулина - Вишњик.

Извршилац задатка:
Рок:
8.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
Територијална ватрогасна
Шумско газдинство ,,Вучјак'' Дервента
Април

Шумско газдинство ,,Вучјак'' Дервента је обавезно радити на изради нових и одржавању постојећих шумских
саобраћајница, противпожарних просјека, осматрачница и о томе обавјештава Територијалну ватрогасну
јединицу.

Извршилац задатка:
Рок:
7.

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивила
заштита)
Територијална ватрогасна јединица
Мај - септембар

ЗП „Електро Добој“ А.Д. Добој
Теренска јединица Дервента
Сталан задатак
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9.

Донијети Одлуку о употреби снага и средстава који ће се у случају пожара већих размјера упутити на подручје
других општина/градова.

Извршилац задатка:
Рок:
10.

4

Градоначелник
31. март

Извршити контролу и отклањање техничких и других недостатака на возилима и опреми потребној за извођење
акција заштите и спасавања од пожара.

Извршилац задатка:

Рок:

Територијална ватрогасна јединица, Шумско
газдинство ,,Вучјак'' Дервента, привредна предузећа
која учествују у акцијама заштите и спасавања од
пожара
Сталан задатак

11. За вријеме пожарне сезоне Територијална ватрогасна јединица ће повећати приправност кроз обавезни режим
рада и дежурства. Сходно томе планирати и спроводити двадесетчетверочасовно дежурство, координирати рад
са другим органима и службама, предузимати и друге мјере и радње у циљу правовременог обавјештавања о
избијању пожара.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Територијална ватрогасна јединица
Полиција, Шумско газдинство ,,Вучјак'' Дервента,
општински инспектори и комунална полиција
Март - септембар

12. Наставити са опремањем Територијалне ватрогасне јединице возилима и средствима, неопходним да би се
повећала спремност и опремљеност јединице у борби против већих пожара.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Градоначелник
Ватрогасни Савез Републике Српске
Сталан задатак

13. Предузимати неопходне мјере и активности у откривању лица која су непажњом, немаром или намјером
проузроковала пожар. У том правцу већу ангажованост треба да испоље полиција, инспекцијске службе и
комунална полиција.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одјељење за инспекцијске послове и Полицијска
станица
Повјереници цивилне заштите и грађани
Март – септембар

IV СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
14.

У случају повећане непосредне опасности од већих пожара и њихових последица, Одјељење за стамбенокомуналне послове (Цивилна заштита) ће свој рад и дежурство ускладити са метеоролошком ситуацијом и
координирати рад са другим органима.

Извршилац задатка:
Рок:
15.

Оперативне мјере из Плана оперативног спровођења активности проводити у складу са овим Планом, а
руководећу улогу сходно закону има Градски штаб за ванредне ситуације.

Извршилац задатка:
Рок:
16.

Градски штаб за ванредне ситуације
По потреби

Вршити стално информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање
упутстава грађанима и другим субјектима о поступању.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
17.

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита)
По потреби

Градски штаб за ванредне ситуације
Медији
У складу са процјеном ситуације

Активирати штаб за ванредне ситуације града Дервента.

Извршилаз задатка:
Учесници:
Рок:

Градоначелник
Чланови Градског штаба за ванредну ситуацију
У складу са процјеном ситуације
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18.

Проглашење ванредне ситуације у случају да насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је
то редовна дјелатност и субјекти са којима су потписани уговори о сарадњи.

Извршила задатка:
Учесници:
Рок:
19.

Градоначелник
Чланови Градског штаба за ванредну ситуацију
У складу са процјеном ситуације

Ако су нам исцрпљени сви расположиви капацитети, а и даље не можемо елементарну непогоду (пожар)
ставити под контролу тражићемо помоћ од сусједних општина (Прњавор, Србац, Добој и Брод).

Извршилац задатка:
Рок:
21.

Градоначелник
Чланови Градског штаба за ванредну ситуацију
У складу са процјеном ситуације

У случају да се адекватан одговор не може пружити са капацитетима органа и институција чија је то редовна
дјелатност, доноси се наредба о мобилизацији јединице специјализоване намјене и јединица опште намјене МЗ
Трстенци, МЗ Мишковци и МЗ Агићи.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
20.

5

Градоначелник
По потреби

За вријеме елементарне непогоде достављати редовне и ванредне информације о ситуацији на терену, мјерама
које се предузимају и ангажованим снагама, доставити Републичкој управи Цивилне заштите и Градском штабу
за ванредне ситуације града Дервента.

Извршилац задатка:
Рок:

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита)
У складу са процјеном ситуације

V СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
22.

Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена
штета.

Извршилац задатка:
Рок:
23.

Формирати комисије и извршити процјену настале штете.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
24.

Грађани, органи и институције
У складу са процјеном ситуације

Градоначелник
Надлежни органи града Дервента
У складу са процјеном ситуације

Доношење Одлуке о престанку ванредне ситуације

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Градоначелник
Градски штаб за ванредне ситуације
До окончања ванредне ситуације

VI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
25. О реализацији задатака из овог плана, Одјељење за стамбено-комуналне послове у обавези је да до 15.12.2021.
године достави извјештај Републичкој управи Цивилне заштите.
Овај план објавиће се у „Службеном гласнику града Дервента“.
Број:02-810-9
5.март 2021. године
Дервента

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милорад Симић, с.р.
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61
Градоначелник града Дервента на основу члана 59.
став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 22. тачка б, став
5. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(,,Службени гласник Републике Српске'', број: 121/12 и 46/17) и
Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2021. години
(,,Службени гласник Републике Српске'', број 4/21) доноси:
ПЛАН
ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У ГРАДУ
ДЕРВЕНТА У 2021. ГОДИНИ
План одбране од поплава је основни документ за координацију
и спровођење активности свих структура (локалних органа,
привредних друштава, правних лица, грађана и други) која
спроводе активности од значаја за заштиту и спасавање од
поплава.
Градски штаб за ванредне ситуације је надлежан за
координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих
активности везаних за спровођење овог плана.
Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и
обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних
субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и
спасавању људи и материјалних добара од поплаве.

План одбране од поплава садржи:
I ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
II НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА
РАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
АКТИВНОСТИ
III СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
IV СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
V СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
VI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ
ПЛАНА

I ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Поплаве као природна појава су се увијек појављивале и
појављиваће се и у будућности. Бранећи се од поплава
годинама се предузимају многе техничке и нетехничке мјере, као
што је изградња насипа, изградња латералних канала, пумпних
станица и друго, што у многоме умањује ризик од поплава.
Стање водозаштитних објеката
Угрожена подручја најефикасније се могу заштити изградњом
заштитних објеката као што су: насипи, регулација ријечног
корита, пумпне станице, ободни и одводни канали и друго.
Од водних објеката на подручју града налазе се:
- заштитни насип на лијевој обали ријеке Укрине у дужини 11.972
м, са 24 отвора (''жабљи поклопци'' и табласти затварачи) који су
у функцији и редовно се одржавају,
- заштитни насип на десној обали ријеке Укрине у дужини од
1.470 м,
- ободни канал Агићи - Куљеновци - Бабино брдо у дужини 6.065
м,
- канали: Вуковија, канал кроз ''Ново насеље'', канал иза АЦ
''Ђукић'', канал Агићки и канал у индустријској зони,
- препумпне станице: код ''Новог моста'', мотела ''Двор''. Треба
напоменути да препумпна станица код мотела „Двор“ није у
функцији због недостатка пумпе.
Сви водозаштитни објекти су санирани, извршена је
реконструкција и изграђени су у периоду од 2010 – 2018. године.
Улога водозаштитних објекта је најбоље видљива из следеће
табеле гдје су приказани подаци процјене штете након поплава
2010. и 2014. године.

2010. година

2014. година

РБ
НАЗИВ

БРОЈ

ИЗНОС ШТЕТЕ

Стамбени објекти

1184

7.541.948,25

Привредни субјекти

120

3.783.974,10

7

333.821,81

757

1.477.869,12

1.

2.

Јавне установе
Пољопривредна
газдинства/
домаћинства
5.
Инфраструктура/
клизишта
Укупно:
3.
4.

80

382.324,09
13.519.937,37

За одржавање наведених објеката задужени су ЈУ ''Воде Српске''
и ''Комуналац'' А.Д. Дервента.
Да би сви ти водозаштитни објекти били у функцији морају се
редовно одржавати, а у вријеме опасности од поплава и у току
трајања поплава са њима адекватно управљати.
На смањењу материјалне штете од поплава потребно је утицати
на просторно планирање (забрана изградње у најугроженијим
подручјима), затим потребно је и даље радити на оперативним
мјерама заштите и спасавања кроз адекватну попуну, обуком и
опремљености структура цивилне заштите.

НАЗИВ
стамбени објекти
вјерски објекти
помоћни објекти
Привредни субјекти
Јавне установе
Пољопривредна
газдинства/
домаћинства
Инфраструктура/
клизишта

БРОЈ

ИЗНОС ШТЕТЕ

178
1
62
22

745.311,97
4.725,00
122.808,03
728.769,87

4

42.210.00

643

1.341.614,00

26
2.985.438,87

Подручје које је угрожено поплавом
Посебно угрожена насеља су: МЗ Укрина (Луг и Омерагићи), МЗ
Ново Насеље и дио МЗ Агићи, насеље Јасенци, индустријска
зона, дио путне комуникације Дервента - Прњавор, код „Новог“
моста у граду, Лужани Нови и Лужани Босански, Босански
Дубочац и дио Трстенаца уз ријеку Саву.
Поред ријеке Укрине и Саве проблем нам представљају и два
бујична потока и то поток: Орљак у Мишковцима и поток
Главинац у селу Поље гдје је угрожено 15 кућа и тржни Центар
,,Ретаил парк''.
Тежиште заштите и спасавања од поплава је ријека Укрина и
најугроженија насеља.
Посебно угрожена насеља су: МЗ Укрина, МЗ Ново
насеље, насеље Јасенци, Лужани Нови, Лужани Босански и
Босански Дубочац.
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Одбраном од поплава брани се подручје града Дервента на
лијевој и десној обали ријеке Укрине.
Поплавно подручје лијеве обале обухвата следећа насеља:
Луг,
Лужани,
Омерагићи,
Град Дервента до ободног канала испод Бабиног брда.

Фаза ванредне одбране од поплава уводи се на основу
приједлога Градског штаба за ванредне ситуације када висина
водостаја износи 2,20 м, а одлуку о проглашењу ванредне
одбране од поплава доноси Градоначелник.
Поплавно подручје уз ријеку Укрину дијелимо на два
сектора а уз ријеку Саву један сектор.
1.

Поплавно подручје десне обале ријеке Укрина обухвата
следећа насеља:
дио МЗ Дервента III,
индустријска зона,
дио насеља Јасенци од „Новог“ моста (магистрални
пут Прњавор – Добој низводно уз Укрину до краја
Јасенки.
За подручног руководиоца одбране од поплава одређује се
Драгољуб Кукић, самостални стручни сарадник за организацију
и планирање послова цивилне заштите и Начелник штаба за
ванредне ситуације.
Град Дервента нема, односно на њеној територији нема
водопривредног предузећа које врши одбрану од поплава па се
ангажују сљедећа предузећа:
- ''Комуналац'' А.Д., Његошева 1, Дервента, телефон 053
333 062,
''Геокоп'' Д.О.О., улица Светог Саве, Дервента, ,
телефон 065 580 713,
,,БС – Инжињеринг'' Д.О.О. Улица Краља Петра,
Дервента, телефон 053 331 372 и 065 516 812
Карактеристике нивоа воде
Ниво водостаја ријеке Укрине, мјери се на мјерној летвици код
„Старог“ моста на ријеци Укрини и на основу тих података
проглашавају се поједине фазе одбране.
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2.

Сектор обухвата одбрамбену линију од почетка моста
у МЗ Агићи до Спортске улице у Омерагићима.
Сектор обухвата одбрамбену линију од Спортске
улице до краја насеља Јасенци.

За руководиоца одбране првог сектора одређују се
повјереници ЦЗ из МЗ Агићи Савић Мара, телефон: 065 816 748
и
Бабић Драган повјереник ЦЗ из Новог насеља, 065 810 973.
За руководиоца другог сектора одређује се Кузмановић
Славен, стручни сарадник за административно техничке
послове цивилне заштите у Одјељењу за стамбено-комуналне
послове 065 610 817.
За руководиоца одбране од поплава уз ријеку Саву, одређује
се повјереник ЦЗ Босански Дубочац, Мерџановић Нермин,
телефон 065 661 684.
Поред наведених предузећа и руководиоца сектора у одбрани
од поплава обавезно учествују и становници сљедећих мјесних
заједница: МЗ Агићи, МЗ Укрина, МЗ Босански Лужани и МЗ
Босански Дубочац.
Становници наведених мјесних заједница односно њених
дијелова дужни су поред учешћа у радној снази, учествовати у
одбрани од поплаве у материјалним и другим средствима која се
могу користити за одбрану од поплава.
II НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ У ЗАШТИТИ ОД
ПОПЛАВА 2021. године

Редовна фаза одбране уводи се када је висина водостаја + H
1,70 м, а водостај има и даљу тенденцију раста.
Максималан забиљежен водостај је био 22/23 јуни 2010. године
и износи је + 6 метара.
1. Одржати сједницу Оперативног штаба за ванредне ситуације са субјектима за спровођење превентивних мјера
зашите од поплаве.

а)

б)

в)

На сједници се упознати са:
Задатак:
извршилац задатка:
План оперативног спровођења Плана
Одјељење за стамбено-комуналне послове
активности са прегледом свих субјеката од
(Цивилна заштита)
непосредног значаја заштиту и спасавање на
подручју града Дервента.
Анализа стања опремљености и обучености
Одјељење за стамбено-комуналне послове
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од
(Цивилна заштита)
поплаве, а у циљу правовремене припреме за
спровођење планираних задатака.
Анализу реализације уговора закључених са
Одјељење за стамбено-комуналне послове
привредним друштвима и установама од
(Цивилна заштита)
значаја за спровођење планираних задатака.
15.03.2021.
Рок:
2.

Одржати радни састанак са свим привредним друштвима, другим правним лицима и повјереницима Цивилне
заштите који гравитирају поплавном подручју града Дервента, како би се извршиле припреме у циљу
побољшања организованости и међусобне координације у спровођењу мјера заштите од поплава.

Извршилац задатка:
Учесници:

3.

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита)
Привредна друштва, повјереници Цивилне заштите (МЗ
Агићи, МЗ Ново насеље, МЗ Босански Дубочац).

Успоставити систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручју повећаног ризика од поплава (Агићи,
Луг, Омерагићи, Јасенци).

Извршилац задатка:

Одјељење за стамбено-комуналне послове
(Цивилна заштита)
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Учесници:
Рок:
4.

Повјереници Цивилне заштите на том подручју,
руководиоци сектора одбране од поплава, полиција и
грађани
У складу са процјеном ситуације

Извршити преглед водозаштитних објеката (насип на ријеци Укрини са контролом жабљих поклопаца и стање
канала Агићи - Бабино брдо са стањем жабљих поклопаца).

Учесници:

Јавно предузеће
,,Комуналац'' А.Д.
Одјељење за стамбено-комуналне послове

Рок:

Сталан задатак

Извршилац задатка:

5.

Упозорити и упознати становништво које се налази у зони повећаног ризика од поплава о могућим поплавама и
о томе их благовремено обавјештавати путем средстава информисања и непосредно директним контактима са
становништвом.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
6.

8

Одјељење за стамбено-комуналне послове
(Цивилна заштита)
Припадници полицијске станице
Сталан задатак

У циљу постизања веће спремности и ефикасности планирати и реализовати једнодневну обуку
специјализоване јединице Цивилне заштите за спашавање на води и под водом.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита)
Специјализована јединица Цивилне заштите за
спасавање на води и под водом
Септембар 2021. године

III СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
7.

Извршити чишћење шахтова у граду.

Извршилац задатка:
Учесници
Рок:
8.

Наставити са чишћењем регулисаног градског тока ријеке Укрине.

Извршилац задатка:
9.

Рок:

Рок:

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита)
Мај

Када Градски штаб за ванредне ситуације Града Дервента донесе одлуку о поступању по мјерама из Плана
приправности ради преузимања неопходних оперативних мјера заштите и спасавања дужни смо Републичкој
управи Цивилне заштите свакодневно достављати извјештаје о стању на угроженом подручју и предузетим
мјерама.

Извршилац задатка:
Рок:

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за инспекцијске послове
Сталан задатак

Обезбиједити потребну количину пијеска и врећа за пијесак. Припремити пловна средства (чамце), пумпе за
воду и друга средства како би се обезбиједили услови за ефикасно дјеловање у случају поплава већих размјера.

Извршилац задатка:

12.

Одјељење за инспекцијске послове
Полицијска станица и грађани

Контролисати и спречавати непланску експлоатацију шљунка из ријеке Укрине.

Извршилац задатка:

11.

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Контролисати и спречавати неконтролисано одлагање смећа уз градски ток ријеке Укрине.

Извршилац задатка:
Учесници:
10.

Јавно предузеће
,,Комуналац'' А.Д.
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Сталан задатак

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита)
У складу са ситуацијом
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13.

За вријеме повећане непосредне опасности од поплава, Цивилна заштита ће свој рад организовати у облику
непрекидног дежурства и вршити координацију рада са другим неопходним органима и службама.

Извршилац задатка:
Учесници:
14.

Рок:

Градски штаб за ванредне ситуације и Одјељење за
стамбено-комуналне послове (Цивилна заштита)
У току елементарне непогоде или друге несреће

Сачинити спискове људи, возила и опреме која ће се у случају поплава већих размјера, упутити на подручје
друге општине/града. У складу са тим Градоначелник ће донијети одлуку о употреби снага и средстава. Спискове
доставити подручном одјељењу Републичке управе Добој.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
16.

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита)
Надлежно одјељење локалне управе и јавне установе

Када Градски штаб за ванредне ситуације услед опасности од поплава донесе одлуку или нареди предузимање
неопходних оперативних мјера заштите и спасавања, Град Дервента је обавезан Републичкој управи Цивилне
заштите свакодневно достављати извјештаје о степену угрожености од поплава, предузетим мјерама и друге
релевантне податке.

Извршилац задатка:

15.
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Градоначелник града Дервента и Одјељење за стамбенокомуналне послове (Цивилна заштита)
Одјељење за стамбено-комуналне послове
31.03.2021.

Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна заштита) да обезбиједе предуслове за
тражење и ангажовање оружаних снага Босне и Херцеговине у циљу пружања помоћи у акцијама заштите и
спасавања од поплава на подручју града Дервента.

Извршилац задатка:
Рок:

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита)
По потреби

IV СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
17.

У случају повећане непосредне опасности од већих поплава, Цивилна заштита је обавезна свој рад и дежурство
ускладити са метеоролошком ситуацијом и коoрдинирати рад са органима и службама сусједних општина
(Прњавор и Брод), полицијском станицом у Дервенти и Републичком управом Цивилне заштите.

Извршилац задатка:
Рок:
18.

Оперативне мјере спроводити у складу са овим Планом, при чему руководећу улогу у складу са законским
одредбама има Градски штаб за ванредне ситуације града Дервента.

Извршилац задатка:
Учесници:

19.

Градски штаб за ванредне ситуације
Ресорна одјељења града, привредна друштва, полицијска
станица и друга правна лица од значаја за заштиту и
спасавање

Припремити и донијети наредбу за поступање према плану приправности. Наредбу донијети у складу са
процесом угрожености и у складу са тим вршити мобилизацију снага и средстава.

Извршилац задатка:

Учесници:
Рок:
20.

Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита)
По потреби

Градоначелник града Дервента, Градски штаб за
ванредне ситуације и Одјељење за стамбено-комуналне
послове
(Цивилна заштита)
Привредна друштва, јавна предузећа и друга правна лица
од значаја за заштиту и спасавање
У складу са процјеном ситуације

Информисати грађане о насталој ситуацији, мјерама које предузимамо као и давање упутства о поступању
грађана у датој ситуацији.

Извршилац задатка:

Учесници:
Рок:

Градски штаб за ванредне ситуације и Одјељење за
стамбено-комуналне послове (Цивилна заштита) и
портпарол Града Дервента
Медији (Дервентски лист, ТВ К3 и др.)
У складу са процјеном ситуације
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21.

У току елементарне непогоде обезбиједити несметано снабдијевање грађана водом као и континуирано
снабдијевање електричном енергијом.

Извршилац задатка:
Рок:
22.

10

ЈП ,,Комуналац '' А.Д. Дервента и
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, теренска јединица Дервента
Сталан задатак

Оперативне мјере заштите и спасавања увести када водостај ријеке Укрине достигне ниво 2,20 м, односно када
ријека Укрина почне непосредно угрожавати насељена мјеста.

Ако у насталој ситуацији, службе чија је то редовна дјелатност и предузећа са којима имамо потписане уговоре не могу адекватно
одговорити, проглашава се ванредна ситуација.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
23.

Донијети наредбу о мобилизацији јединица и повјереника ЦЗ.

Извршилац задатка:
Учесници:
24.

Градоначелник и Градски штаб за ванредне ситуације
Градски штаб за ванредне ситуације

Извршити узбуњивање становништва и давати упутства за дјеловање у насталој ситуацији.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
25.

Градоначелник
Чланови Градског штаба за ванредне ситуације
У складу са процјеном ситуације

Градски штаб за ванредне ситуације
Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита), Ватрогасна јединица и полиција
У складу са процјеном ситуације

Издавање наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавање становништва.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Градски штаб за ванредне ситуације
Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита), Црвени крст и полиција
По потреби

26. Путем Републичке управе упутити захтјев за ангажовање капацитета Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
27.

Градоначелник и Градски штаб за ванредне ситуације
Републичка управа Цивилне заштите:
По потреби

Евакуацију и збрињавање становништва из угрожених подручја вршити по категоријама и то:

дјеца до 10 година,
старе, изнемогле и инвалиде,
тежи болесници,
труднице.
Процјена је, а и таква су досадашња искуства, да нам је око 50 особа потребно привремено смјестити. Те особе ћемо привремено
смјестити у фискултурну салу објекта ЈУ ОШ „Никола Тесла“ Дервента.
Општинска организација Црвеног крста ће припремити одговарајући број душека и ћебади. Одјељење за Привреду и друштвене
дјелатности ће припремити одређену количину неопходне хране и воде за пиће.
Градски штаб за ванредне ситуације
Извршилац:
Општинска организација Црвеног крста, Одјељење за
Учесници:
привреду и друштвене дјелатности,
По потреби ЈУ ОШ ,,Никола Тесла'' Дервента
Рок:
28. Републичкој управи Цивилне заштите за вријеме елементарне непогоде достављати редовне и ванредне
извјештаје о ситуацији на терену, мјерама које предузимамо, ангажованим снагама и друго.
По престанку ванредне ситуације доставити извјештај о предузетим
мјерама прије у току и након престанка
ванредне ситуације и истим упутити путем Републичке управе цивилне заштите, подручног одјељења Добој.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Градски штаб за ванредне ситуације Одјељење за
стамбено-комуналне Послове (Цивилна заштита)
Одјељење за стамбено-комуналне послове (Цивилна
заштита), Црвени крст и полиција
За вријеме елементарне непогоде
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V СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
29. У циљу санације и уређења поплављеног подручја урадити следеће мјере и задатке:
- свакодневно вршити епидерматолошко извиђање поплављеног подручја, пратити факторе који могу условити појаву и ширење
болести,
- вршити здравствену контролу угроженог становништва љекарским прегледима, посебну пажњу обратити на евентуалну појаву
обољења из цријевних заразних болести,
- строго спроводити потребне мјере против епидемијалне појаве у кућама евентуално обољелих лица од заразне болести, као и
њиховој непосредној околини,
- забранити употребу воде за пиће из свих водно-опскрбних објеката (бунара, извори, пумпе) на поплављеном подручју.
Задатак:

Извршилац задатка:
Рок:

30.

Са повлачењем воде из поплављених подручја
потребно је све водо-опскрбне објекте очистити, воду
хлорисати и бактериолошки провјерити да је
бактериолошки и хигијенски исправна.
Дом здравља Дервента
По повлачењу воде

Извршити дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију кућа, окућница материјално-техничких средстава,
ђубришта и других површина.

Извршилац задатка:
Рок:

Дом здравља Дервента
По повлачењу воде

31. Извршити чишћење, извлачење воде из бунара, подрума и других објеката.
Извршилац задатка:
Рок:
32.

Извршити скупљање и одвоз кабастог отпада на депонију у Поље.

Извршилац задатка:

Рок:
33.

ЈП ,,Комуналац'' А.Д. Дервента,
''БС-Инжењеринг''д.о.о. и
''Геокоп'' д.о.о. Дервента
У складу са процјеном ситуације

Формирати комисије и извршити процјену настале штете услед елементарне непогоде.

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:
34.

ЈП ,,Комуналац'' А.Д. Дервента и Професионална
ватрогасна јединица
По повлачењу воде

Градоначелник
Комисија за процјену
У складу са процјеном ситуације

Доношење Одлуке о престанку ванредне ситуације

Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Градоначелник града Дервента
Градски штаб за ванредне ситуације
До окончања ванредне ситуације

VI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
35. О реализацији задатака из овог плана, Одјељење за стамбено-комуналне послове у обавези је да до 15.12.2021.
године достави извјештај Републичкој управи Цивилне заштите.
Овај план објавити у „Службеном гласнику“ града Дервента.
Број:02-810-10
5. марта 2021. године
Дервента

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милорад Симић, с.р.

18.03.2021.
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
вандредним ситуацијама (''Службени гласник Републике
Српске'' број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (''Службени гласник
Републике Српске'' број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације у Републици Српској (''Службени гласник Реублике
Срске'', број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Реублике Срске'', број 97/16 и 36/19), члана
4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у
области заштите и спасавања на територији Општине Дервента
(''Службени гласник Општине Дервента'', број 4/18), чланa 89.
став 3. Статута Општине Дервента (''Службени гласник Општине
Дервента'', број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера
за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) у Републици Српској, број: 69-1/21 од 04.03.2021.
године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације,
Градоначелник Града Дервента, доноси
НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ДЕРВЕНТА
1)

У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV2 и COVID-19 болести на територији Града Дервента и
заштите и спасавања становништва дo 11.03.2021.
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),
3. рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг
клубовима и сличним облицима организовања),
4. организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће.

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)

До 11.03.2021. 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.).
7)

До 11.03.2021. 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.).

8)

До 11.03.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00
часова, драгстори могу радити искључиво путем
шалтерске продаје.

9)

До 11.03.2021. године ограничава се број присутних
особа у угоститељским објектима на начин да се број
истих одређује у складу са важећим препорукама ЈЗУ
''Институт за јавно здравство Републике Српске'' с тим
да се присуство на једној етажи угоститељског објекта
ограничава на максимално 50 посјетилаца.

10) До 11.03.2021. године забрањују се организоване
рекреативне активности, тренажни процеси и
такмичарске активности спортских организација и
спортиста свих узраста осим професионалних
спортских активности укључујући и тренажни процес
истих.
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) Градска управа дужна је 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 је
оснивач Град организовати процес рада уз извршавање
свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање
броја улазака и задржавања у просторијама гдје се
пружају услуге.
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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.

Дервента и заштите и спасавања становништва дo
18.03.2021. 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),
3. рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг
клубовима и сличним облицима организовања),
4. организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће.

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 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.
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 Градског штаба за
ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у
областима за које су основане.

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)

До 18.03.2021. 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.).

7)

До 18.03.2021. 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.).

8)

До 18.03.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00
часова, драгстори могу радити искључиво путем
шалтерске продаје.

9)

До 18.03.2021. године ограничава се број
присутних особа у угоститељским објектима на
начин да се број истих одређује у складу са
важећим препорукама ЈЗУ ''Институт за јавно
здравство Републике Српске'' с тим да се
присуство на једној етажи угоститељског објекта
ограничава на максимално 50 посјетилаца.

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: 02-1403/21 од 23. фебруара 2021. године.
24) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику Града Дервента''.
Број: 02-140-4/21
05. март 2021. године
Дервента
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
вандредним ситуацијама (''Службени гласник Републике
Српске'' број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (''Службени гласник
Републике Српске'' број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације у Републици Српској (''Службени гласник Реублике
Срске'', број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Реублике Срске'', број 97/16 и 36/19), члана
4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у
области заштите и спасавања на територији Општине Дервента
(''Службени гласник Општине Дервента'', број 4/18), чланa 89.
став 3. Статута Општине Дервента (''Службени гласник Општине
Дервента'', број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера
за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) у Републици Српској, број: 70-1/21 од 11.03.2021.
године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације,
Градоначелник Града Дервента, доноси
НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ДЕРВЕНТА
1)

У циљу спречавања ширења вируса корона SARSCoV-2 и COVID-19 болести на територији Града
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10) До 18.03.2021. године забрањују се организоване
рекреативне активности, тренажни процеси и
такмичарске активности спортских организација и
спортиста свих узраста осим професионалних
спортских активности укључујући и тренажни
процес истих.

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.
20) Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да
у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање
исте од стране напријед наведених субјеката.

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.

21) О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из
тачке 20. ове Наредбе, свакодневно најкасније до
08:00 часова извјештавати команданта Градског
штаба за ванредне ситуације о предузетим
мјерама и стању у областима за које су основане.

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.

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:
02-140-4/21 од 05. марта 2021. године.
24) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику Града
Дервента''.

13) Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу
самостално
обављати
дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ
''Институт за јавно здравство Републике Српске''.
14) Градска управа дужна је 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.

Број: 02-140-5/21
12. марта 2021. године
Дервента

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19), члана 13. став 2. и 3. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник општине
Дервента“, број : 4/18), члана 68. и члана 89. став 3.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број : 7/17), Начелник општине Дервента, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
1.

Формира се Комисија за утврђивање тржишне
вриједности грађевинског земљишта, у саставу :
- Споменка Живанић, стални судски вјештак
грађевинске струке, предсједник,
- Бећаревић Љубица, стални судски вјештак
економске струке, члан
- Кесер Грозда, члан
- Стринић Миле, члан,
- Шербић Јефимија, члан
- Станић Данијела, секретар Комисије.

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.

19) 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
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16) У свим јавним установама и предузећима чији је
оснивач Град организовати процес рада уз
извршавање свих функција, обезбиједити мјере за
ограничавање броја улазака и задржавања у
просторијама гдје се пружају услуге.

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).
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2.

Задатак Комисије из тачке 1. рјешења је да утврди
тржишну вриједност грађевинског земљишта, која
подразумијева тржишну вриједност на тржишту, а
зависно од понуде и потражње у вријеме продаје
или замјене.

3.

Тржишна вриједност грађевинског земљишта
утврђена на начин из претходне тачке, важи
најдуже годину дана од дана доношења одлуке о
тржишној вриједности грађевинског земљишта.

4.

Комисија се именује на период од једне године.
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18.03.2021.
5.

6.

Престаје да важи Рјешење о формирању Комисије
за утврђивање тржишне вриједности грађевинског
земљишта,
број
:
02-111-51/20
од
15.05.2020.године, („Службени гласник општине
Дервента“, број : 8/20).
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-

Мара
Миланковић-Дарадан,
члан,
испред
Удружења ратних војних инвалида Општине
Дервента 1991-1995,

-

Борислав Миоданић, члан, испред Општинске
организације породица заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила РС Дервента,

-

Даринка Марић, члан грађевинске струке.

Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одредбом члана 13. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник општине
Дервента“, број : 4/18), прописано је да тржишну вриједност за
сваки конкретан случај утврђује комисија коју именује Начелник
општине, а која се именује на период од једне године, и састоји
се од пет чланова, од којих најмање два члана морају бити
овлаштени вјештаци, те да тржишна вриједност грађевинског
земљишта, подразумијева тржишну вриједност која се може
постићи на тржишту и која зависи од односа понуде и потражње
у вријеме његове продаје или замјене, као и да тржишна
вриједност грађевинског земљишта, важи најдуже годину дана
од дана доношења одлуке, без обзира колико је лицитација било
објављено, а одредбом члана 12. став 2. и 3. наведене одлуке
прописано је да одлуку о замјени градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта у својини општине
за друго градско грађевинско земљиште и остало грађевинско
земљиште доноси Скупштина општине, а прије доношења
одлуке тржишну вриједност земљишта које је у својини општине
процјењује комисија из члана 13. одлуке, а тржишну вриједност
земљишта које општина узима у замјену, процјењује власник
земљишта путем овлаштеног вјештака.
С обзиром да се Комисија именује на период од једне
године, престаје да важи Рјешење о формирању Комисије за
утврђивање тржишне вриједности грађевинског земљишта, број
: 02-111-51/20 од 15.05.2020. године, („Службени гласник
општине Дервента“, број : 8/20).
Из напријед наведених разлога одлучено је као у
диспозитиву рјешења.
Упутство о правном лијеку :
Против овог рјешења именовани имају право да уложе
приговор Начелнику општине Дервента у року од осам дана од
дана достављања рјешења.
Број : 02-111-46/21
01. марта 2021. године
Дервента
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,, број: 97/16,
36/19), 89. став 3. Статута општине Дервента (,,Службени
гласник општине Дервента,, број:7/17) и члана 30. Уредбе о
стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске (,,Службени гласник Републике Српске,, број: 26/19),
Начелник општине Дервента, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНО
ЗБРИЊАВАЊЕ ПОРОДИЦА
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА
1.

У Комисију за стамбено збрињавање породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида
именује се:

-

Миладин Ристић, Предсједник, испред Одбора
ратних војних инвалида при Борачкој организацији
Дервента,

-

Раде Којадиновић, члан, испред Одбора ратних
војних инвалида при Борачкој организацији
Дервента,

2. Задатак Комисије из тачке 1. рјешења је да на основу
објављеног Јавног позива за подношење захтјева за
стамбено збрињавање у складу са Уредбом о
стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске утврде условност стамбене
јединице и стварну стамбену ситуацију подносиоца
захтјева .
3. Чланови комисије из тачке 1 овог Рјешења имат ће
право на накнаду која ће бити регулисана посебним
актом .
4. Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван
снаге Рјешење о именовању Комисије за стамбено
збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида број:02-111- 44/19 од 04.11.2019.године.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавит ће
се у ,, Службеном гласнику општине Дервента,,.
Број:02-111- 45/21
02.марта 2021. године
Дервента
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/17) , члана 11. Закона о Граду Дервента („Службени гласник
Републике Српске“, број 15/21) и члана 68. Статута општине
Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“, број 7/17)
Градоначелник Града Дервента доноси
УПУТСТВО
о активностима, садржају, потписвању, евиденцијама и
објављивању аката Града Дервента
1. Ступањем на снагу Закона о Граду Дервента ( „Службени
гласник Републике Српске“, број 15/21) односно од дана
03.03.2021. године Општинска управа Дервента наставља рад
као Градска управа Града Дервента.
2. Прописи о канцеаријском пословању Општинске управе
Дервента примјењују сe
у истовјетном садражју на Градску управу Града Дервента тако
да ће се у сим општим и појединачним актима као и дописима
умјесто назива ЈЛС „Општина Дервента“ користити назив „Град
Дервента“.
3. Задужује се Одјељење за општу управу да одмах по пријему
овог Упутства
измијени интернет страницу и мејл адресу функционера Града и
службеника Градске управе, изијени меморандуме органа Града
и организационих јединица Градске управе.
4. Задужује се Одјељење за општу управу да проведе поступак
измјене назива органа
Града на улазу у здграду Градске управе , измијени натписе у
Мјесним канцеларијама , измијени ознаке на улазима у
службеним просторијама Градске управе са истицањем личног
имена и функције функционера и службеника и намјештеника и
ознаком послова које обављају , те изврши измјене у називу и
распореду просторија органа Града код Инфо пулта, проведе
активности на промјенама печата и штамбиља органа Града и
организационих јединица Градске управе , активности на
измјенама у истицању симбола Града , поднијети захтјев за
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промјену у АПИф-у, као и захтјев за промјену пријава/одјава у
Пореској управи .
5. Задужује се Одјељење за финансије да одмах по пријему овог
Упутства поднесе
захтјев за промјену ЈИБ у Пореској управи, ПИБ у Управи за
индиректно опорезивање БиХ, и у пословним банкама гдје се
воде рачуни Града.
6.Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове да по
пријему овог
Упутства проведе активности на измјени натписа на подручју
Града који означавају територију Града Дервента.
7.Општи и појединачни акти органа Града као и акти Градске
управе објављиваће се
у „Службеном гласнику Града
Дервента“.
8.Ово Упутство ступа на снагу даном доношења а обајвиће у
„Службеном гласнику Града Дервента“.
Број: 02-022-58
3.марта 2021. године
Дервента

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милорад Симић, с.р.
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