
               

                                                                                                        

На основу члана 37. став 2. Статута општине Дервента („Службени гласник општине 

Дервента“, број 7/17) и члана 129. Пословника о раду  Скупштине општине Дервента 

(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17), Скупштина општине Дервента, на 23. 

сједници одржаној 12. децембра 2018. године, донијела је 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М    Р  А  Д  А 

Скупштине општине Дервента за  2019. годину    

                                                                        

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

           Овим програмом утврђују се: питања тематског и нормативног садржаја о којима ће 

Скупштина општине расправљати и одлучивати у оквиру њених права и дужности, 

носиоци задатака на припремању материјала (стручни обрађивачи), рокови за њихово 

разматрање као и предлагачи материјала. 

           Поред питања наведених у овом програму која чине основу за рад, Скупштина 

општине ће разматрати и друга питања која буду произилазила из закона и других 

прописа, као и питања која се у свакодневној активности општинских органа појаве као 

актуелна, а из надлежности су Скупштине  општине. 

          Начелник општине и други предлагачи материјала као и обрађивачи материјала, 

дужни су да се придржавају утврђених рокова и да своје програме рада ускладе са овим 

програмом. 

 

II  НОРМАТИВНИ   И  ТЕМАТСКИ ДИО 

 

ЈАНУАР 

 

 

1. Приједлог одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на 

подручју општине Дервента 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Приједлог одлуке о такси превозу на подручју општине Дервента 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. Приједлог Програма развоја спорта општине Дервента за период 2019.-2023. године  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

4. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

5. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Центар исток- 

Центар запад- блок број 4“ 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 



 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

6. Извјештај о реализацији Програма подстицаја пољопривредне производње на 

подручју општине Дервента у 2018. години 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

 

ФЕБРУАР 

 

1. Приједлог одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени 1 m2 корисне 

површине стамбеног и  пословног простора на подручју општине Дервента у 2018. 

години; 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Приједлог одлуке о начину и условима за прекопавање јавних површина на 

подручју општине Дервента 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Дервента за 2018. годину 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Одбор за жалбе општине Дервента  

 

4. Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине  на 

подручју општине Дервента за 2018. годину  

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Дервента  

 

5. Информација о упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у 

школској 2018/2019. години у основним школама; 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Органи основних школа  

 

6. Информација о стању у области снабдијевања електричном енергијом; 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ : ЗП „Електро-Добој“ а.д. Добој-Радна јединица 

Дервента  

 

 

МАРТ 

 

1. Приједлог Плана капиталних улагања општине Дервента за 2019. годину; 

ОБРАЂИВАЧИ: Стручна служба Начелника општине и Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

2. Приједлог одлуке о јавним признањима општине Дервента 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу  

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања 

 

3. Приједлог Одлуке о доношењу дијела Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА 

ЗОНА“ 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 



 

 

4. Приједлог Програма подстицаја пољопривредне производње на подручју општине 

Дервента за 2019. годину; 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине  

 

5. Приједлог Годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основу 

продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине  

 

6. Приједлог Програма санације и одржавања локалних путних праваца на подручју 

општине Дервента у 2019. години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

7. План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице 

Дервента, изградњу објеката које користи ТВЈ за своје активности, чување и 

одржавање ватрогасне опреме 

ОБРАЂИВАЧ:  Територијалнa ватрогаснa јединицa 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

8. Извјештај о реализацији Програма санације и одржавања локалних путних праваца 

на подручју општине Дервента у 2018. години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

9. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

10. Извјештај о годишњем утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје 

шумских дрвних сортимената за 2018. годину; 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине  

 

11. Извјештај о раду Скупштине општине Дервента у 2018. години 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу  

 ПРЕДЛАГАЧ:  Предсједник Скупштине општине 

 

12.  Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине општине Дервента   

  у 2018. години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

 ПРЕДЛАГАЧ:  Стална радна тијела Скупштине општине Дервента  

 

13. Програм рада и Финансијски план Јавне здравствене установе „Дом здравља“  

          Дервента за 2019. годину; 

          ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ : Органи ЈЗУ „Дом здравља“ Дервента 

 

14. Програм рада и Финансијски план Јавне установе „Центар за социјални рад 

Дервента“ Дервента за 2019. годину  



 

  ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Центар за социјални рад    

Дервента“ Дервента  

  

15. Програм рада и Финансијски план Јавне установе Народна библиотека  „Бранко 

Радичевић“ Дервента за 2019. годину  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Народна библиотека „Бранко    

Радичевић“ Дервента       

 

16. Програм рада и Финансијски план Јавне установе „Спортско културни центар“ 

Дервента за 2019. годину  

 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Спортско културни центар“      

  Дервента  

 

17. Програм рада и Финансијски план Јавне установе „Центар за културу“ Дервента за 

2019.  годину  

  ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Центар за културу“ Дервента  

 

18.  Програм рада и Финансијски план Јавне установе „Туристичка организација   

  општине Дервента“ Дервента за 2019. годину  

  ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Туристичка организација општине      

  Дервента“ Дервента  

 

19.  Програм рада и Финансијски план Јавне установе „Геронтолошки центар“     

Дервента за 2019. годину  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Геронтолошки центар“ Дервента  

 

20.  Финансијски план Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за 2019. годину; 

 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈПУ „Трол“ Дервента 

 

21.  Годишњи извјештај o пословању и годишњи обрачун Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Дервента за 2018. годину; 

         ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ : Органи ЈЗУ „Дом здравља“ Дервента  

  

22.  Годишњи извјештај о  пословању и годишњи обрачун Јавне предшколске установе 

„Трол“   Дервента за 2018. годину; 

 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Органи ЈПУ „Трол“ Дервента 

 

23.  Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе „Центар за  

 социјални рад Дервента“ Дервента за 2018. годину; 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Органи ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“    

 Дервента 

 

24.  Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе Народна  

 библиотека  „Бранко  Радичевић“ Дервента за 2018. годину  

 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Народна библиотека „Бранко    

    Радичевић“ Дервента       

 

25.  Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе „Спортско      

  културни центар“ Дервента за 2018. годину  

   ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Спортско културни центар“      

    Дервента  



 

 

26.  Годишњи извјештај о  пословању и годишњи обрачун Јавне установе „Центар за 

културу“   Дервента за 2018. годину  

  ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Центар за културу“ Дервента  

 

27.  Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе „Туристичка  

организација општине Дервента“ Дервента за 2018. годину  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Туристичка организација  општине 

Дервента“ Дервента  

 

28. Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе 

„Геронтолошки центар“   Дервента за 2018. годину  

  ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  Органи ЈУ „Геронтолошки центар“   

 Дервента  

 

29.  Информација о упису ученика и стручној заступљености наставног  кадра у  

 школској 2018/2019. години у средњим школама, са освртом на План уписа ученика 

у прве разреде средњих школа у школској  2019/2020. години 

 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи средњих школа 

 

30.  Информација о стању у области културе на подручју општине и мјере за    

превазилажење стања 

 ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

 ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине   

 

31. Извјештај о раду ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента за 2018. 

годину 

      ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи јавног предузећа 

 

32. Програм рада и пословања ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“  д.о.о. Дервента 

за 2019. годину 

          ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Органи јавног предузећа 

 

АПРИЛ  

 

1. Приједлог Одлуке о доношењу дијела Регулационог плана „Центар исток-Центар 

запад- блок број 4“ 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Приједлог Програма коришћења посебних водних накнада за 2019. годину; 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. Извјештај о раду Начелника општине и раду Општинске управе Дервента у 2018. 

години 

  ОБРАЂИВАЧ : Одјељења Општинске управе и Стручна служба Начелника     

  општине 

  ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

 



 

 

 

4. Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за 2018. годину; 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

5. Извјештај о намјенском утрошку средстава посебних водних накнада за 2018. 

годину; 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

6. Извјештај о зимском одржавању локалних путних праваца и градских улица у 

периоду 15.11.2018-15.03.2019. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

7. Информација о пословању привреде на подручју општине у 2018. години; 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

8. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Дервента 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове  

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

МАЈ  

 

1. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта у 2019. години; 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

2.  Приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

  ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

 

3. Приједлог одлуке о комуналном реду 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

4. Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за период 01.01.- 31.03.2019. 

године  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

5. Извјештај о реализацији Програма опремања градског грађевинског земљишта у 

2018. години; 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

6. Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју 

општине  

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  



 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

7. Информација о стипендирању студената и ученика у школској 2018/2019. години 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

8. Информација о запошљавању на подручју општине, броју и структури 

незапослених лица, као и потребним кадровима за развој општине 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

9. Информација о остваривању права у складу са Законом о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске;  

      ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности – Одсјек за    

борачко-инвалидску заштиту  

           ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

10. Информација о раду Првостепене стручне комисије за процјену и усмјеравање 

дјеце и омладине са сметњама у развоју 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента  

 

ЈУНИ 

 

1. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „ПАРК“ 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Информација о стању наркоманије на подручју општине  и мјере за њено 

сузбијање.  

ОБРАЂИВАЧИ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, ЈЗУ Дом 

здравља Дервента, Полицијска станица Дервента и ЈУ „Центар за социјални рад 

Дервента“ Дервента 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. Информација о условима и животу омладине на подручју општине; 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

4. Информација о раду Првостепене стручне комисије за оцјењивање способности и 

функционалног стања пунољетних лица 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  Јавна установа „Центар за социјални рад 

Дервента“ 

 

5. Информација о превентивној здравственој заштити становништва  општине 

Дервента у 2018. години 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  Јавна здравствена установа Дом здравља Дервента 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЈУЛИ  

 

1. Приједлог одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове савјета мјесних   

     заједница на подручју општине Дервента 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

1. Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за период 01.01.-30.06.2019. 

године; 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

2. Извјештај о раду ЈПУ „Трол“ Дервента за радну 2018/2019. годину  

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ : Органи  ЈПУ „Трол“ Дервента  

 

3. Годишњи Програм рада Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за радну 

2019/2020. годину; 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Органи   ЈПУ „Трол“ Дервента 

 

4. Информација о раду и пословању Јавне здравствене установе „Дом  

здравља“ Дервента за период јануар-јуни 2019. године; 

         ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ : Органи ЈЗУ „Дом здравља“ Дервента  

  

5. Информација о раду и пословању Јавне предшколске установе „Трол“   

Дервента за период јануар-јуни 2019. године; 

 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Органи ЈПУ „Трол“ Дервента 

 

6. Информација о раду и пословању Јавне установе „Центар за социјални   

 рад Дервента“ Дервента за период јануар-јуни 2019. године; 

 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ : Органи ЈУ „Центар за социјални рад   

 Дервента“ Дервента 

 

7. Информација о раду и пословању Јавне установе Народна библиотека „Бранко 

Радичевић“ Дервента за период јануар-јуни 2019. године; 

  ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Народна библиотека „Бранко   

  Радичевић“ Дервента       

 

8.  Информација  о раду и пословању Јавне установе „Спортско културни центар“ 

Дервента за период јануар-јуни 2019. године; 

   ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Спортско културни центар“      

   Дервента  

 

9.  Информација о раду и пословању Јавне установе „Центар за културу“ Дервента за    

 период јануар-јуни 2019. године; 

    ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Центар за културу“ Дервента  



 

 

10. Информација о раду и пословању Јавне установе „Туристичка  организација 

општине Дервента“ Дервента за период јануар-јуни 2019. године; 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Туристичка организација  

општине Дервента“ Дервента  

 

11. Информација о раду и пословању Јавне установе „Геронтолошки центар“ Дервента 

за период јануар-јуни 2019. године 

 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Геронтолошки центар“  

Дервента  

 

12. Информација о раду и стању основног образовања у Јавној установи   Основна 

школа „19. април“ Дервента; 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ:  ЈУ Основна школа „19. април“ Дервента 

 

13. Информација о раду и стању основног образовања у Јавној установи Основна 

школа „Никола Тесла“ Дервента; 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Основна школа „Никола Тесла“ Дервента 

 

14.  Информација о раду и стању основног образовања у Јавној установи Основна 

школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента; 

 ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Основна школа „Ђорђо Панзаловић“    

 Осиња, Дервента 

 

15.  Информација о раду и стању основног образовања у Јавној установи Основна 

школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента; 

 ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Основна школа „Тодор Докић“    

 Календеровци, Дервента 

 

16.  Информација о раду и стању средњег образовања у Јавној установи  

  Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента у школској 2018/2019 години; 

 ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Средњошколски центар „Михајло   

 Пупин“ Дервента 

 

17.  Информација о раду и стању средњег образовања у Јавној установи „Стручна и    

 техничка школа“ Дервента; 

  ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ „Стручна и техничка школа“ Дервента 

 

ОКТОБАР 

 

1. Информација о активностима везаним за рјешавање стамбеног питања носиоца 

станарског права чији су станови порушени   

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове  

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

2. Информација о регистрацији заједница етажних власника и инвестиционом и 

текућем одржавању стамбених зграда и станова; 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

 



 

 

3. Информација о реализацији приватизације државних станова, коришћењу 

неоткупљених станова 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове  

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

4. Информација о спортским активностима и резултатима рада спортских клубова 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

 

НОВЕМБАР  

 

1. Нацрт  одлуке о усвајању  Буџета општине Дервента за 2020. годину; 

ОБРАЂИВАЧ:  Стручна служба Начелника општине и Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

2. Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за период 01.01.-30.09.2019. 

године; 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

3. Анализа стања и потреба социјално најугроженијих категорија лица и корисника 

права на новчану помоћ 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ :  ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента 

 

4. Информација о условима и животу пензионера на подручју општине 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

5. Информација о примјени Одлуке о равноправности полова у општини Дервента за 

период 01.01. -31.10.2019. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

 

6. Информација о имовини у власништву општине, пословни простори, гараже и 

станови 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

7. Информација о стању гробаља на подручју општине Дервента 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

 

ДЕЦЕМБАР  

 

1. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју 

општине Дервента за 2020. годину. 

ОБРАЂИВАЧИ: Стручна служба Начелника општине, Одјељење за финансије, 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и Одјељење за просторно уређење 



 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Приједлог одлуке о висини пореске стопе пореза за непокретности на подручју 

општине Дервента за 2020. годину; 

ОБРАЂИВАЧИ:  Стручна служба Начелника општине и Одјељење за финансије, 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Дервента за 2020. годину; 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Начелника општине и  Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

4. Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Дервента за 2020. годину; 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Начелника општине и Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине 

 

5. Приједлог Програма рада Скупштине општине Дервента за 2020. годину  

ОБРАЂИВАЧ : Предсједник и секретар Скупштине општине 

ПРЕДЛАГАЧ : Колегијум Скупштине општине Дервента  

 

6. Информација о стању насиља у породици на подручју општине Дервента са аспекта 

појаве и са аспекта одговора на насиље од стране субјеката заштите у општини 

Дервента са приједлогом мјера за спречавање и сузбијање насиља у породици; 

ОБРАЂИВАЧИ : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одбор за 

равноправност полова уз координацију субјеката заштите у општини  који су 

потписници Протокола о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити 

жртава насиља у породици и родно базираног насиља 

ПРЕДЛАГАЧ : Начелник општине  

 

7. Информација о стању безбједности саобраћаја на територији општине Дервента; 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

 

 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

          Овај Програм објавити у „Службеном гласнику општине Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број:  01-022-312/18                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12. децембра 2018. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

  

                      Маријан Кљајић, с.р.                              

                                                                                               

   

 

 

   

 

 

  


