
 

 

               

                                                                                                        

Na osnovu člana 37. stav 2. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, 

broj 7/17) i člana 129. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Derventa („Službeni glasnik opštine 

Derventa“, broj 9/17), Skupština opštine Derventa, na 23. sjednici održanoj 12. decembra 2018. 

godine, donijela je 

 

 

P  R  O  G  R  A  M    R  A  D  A 

Skupštine opštine Derventa za  2019. godinu    

                                                                        

 

I  OSNOVNE ODREDBE 

 

           Ovim programom utvrđuju se: pitanja tematskog i normativnog sadržaja o kojima će 

Skupština opštine raspravljati i odlučivati u okviru njenih prava i dužnosti, nosioci zadataka na 

pripremanju materijala (stručni obrađivači), rokovi za njihovo razmatranje kao i predlagači 

materijala. 

           Pored pitanja navedenih u ovom programu koja čine osnovu za rad, Skupština opštine će 

razmatrati i druga pitanja koja budu proizilazila iz zakona i drugih propisa, kao i pitanja koja se u 

svakodnevnoj aktivnosti opštinskih organa pojave kao aktuelna, a iz nadležnosti su Skupštine  

opštine. 

          Načelnik opštine i drugi predlagači materijala kao i obrađivači materijala, dužni su da se 

pridržavaju utvrđenih rokova i da svoje programe rada usklade sa ovim programom. 

 

II  NORMATIVNI   I  TEMATSKI DIO 

 

JANUAR 

 

 

1. Prijedlog odluke o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području 

opštine Derventa 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

2. Prijedlog odluke o taksi prevozu na području opštine Derventa 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

3. Prijedlog Programa razvoja sporta opštine Derventa za period 2019.-2023. godine  

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

4. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu  

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „Centar istok- Centar 

zapad- blok broj 4“ 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za prostorno uređenje 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 



 

 

 

6. Izvještaj o realizaciji Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području 

opštine Derventa u 2018. godini 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ: Načelnik opštine  

 

FEBRUAR 

 

1. Prijedlog odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne površine 

stambenog i  poslovnog prostora na području opštine Derventa u 2018. godini; 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

2. Prijedlog odluke o načinu i uslovima za prekopavanje javnih površina na području 

opštine Derventa 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

3. Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Derventa za 2018. godinu 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za opštu upravu 

PREDLAGAČ: Odbor za žalbe opštine Derventa  

 

4. Informacija o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine  na području 

opštine Derventa za 2018. godinu  

OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ: Policijska stanica Derventa  

 

5. Informacija o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u školskoj 

2018/2019. godini u osnovnim školama; 

OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ: Organi osnovnih škola  

 

6. Informacija o stanju u oblasti snabdijevanja električnom energijom; 

OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ : ZP „Elektro-Doboj“ a.d. Doboj-Radna jedinica 

Derventa  

 

 

MART 

 

1. Prijedlog Plana kapitalnih ulaganja opštine Derventa za 2019. godinu; 

OBRAĐIVAČI: Stručna služba Načelnika opštine i Odjeljenje za finansije 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

2. Prijedlog odluke o javnim priznanjima opštine Derventa 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu  

PREDLAGAČ: Komisija za nagrade i priznanja 

 

3. Prijedlog Odluke o donošenju dijela Regulacionog plana „INDUSTRIJSKA ZONA“ 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za prostorno uređenje 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

4. Prijedlog Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Derventa 

za 2019. godinu; 



 

 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ : Načelnik opštine  

 

5. Prijedlog Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje 

šumskih drvnih sortimenata u 2019. godini 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ : Načelnik opštine  

 

6. Prijedlog Programa sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca na području opštine 

Derventa u 2019. godini 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

7. Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice Derventa, 

izgradnju objekata koje koristi TVJ za svoje aktivnosti, čuvanje i održavanje vatrogasne 

opreme 

OBRAĐIVAČ:  Teritorijalna vatrogasna jedinica 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

8. Izvještaj o realizaciji Programa sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca na području 

opštine Derventa u 2018. godini 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

9. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

10. Izvještaj o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje 

šumskih drvnih sortimenata za 2018. godinu; 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ : Načelnik opštine  

 

11. Izvještaj o radu Skupštine opštine Derventa u 2018. godini 

 OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu  

 PREDLAGAČ:  Predsjednik Skupštine opštine 

 

12.  Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine opštine Derventa   

  u 2018. godini 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu 

 PREDLAGAČ:  Stalna radna tijela Skupštine opštine Derventa  

 

13. Program rada i Finansijski plan Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“  

          Derventa za 2019. godinu; 

          OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ : Organi JZU „Dom zdravlja“ Derventa 

 

14. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Centar za socijalni rad 

Derventa“ Derventa za 2019. godinu  

  OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Centar za socijalni rad    

Derventa“ Derventa  

  



 

 

15. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Narodna biblioteka  „Branko Radičević“ 

Derventa za 2019. godinu  

OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU Narodna biblioteka „Branko    Radičević“ 

Derventa       

 

16. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Sportsko kulturni centar“ Derventa za 

2019. godinu  

 OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Sportsko kulturni centar“      

  Derventa  

 

17. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa za 2019.  

godinu  

  OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Centar za kulturu“ Derventa  

 

18.  Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Turistička organizacija   

  opštine Derventa“ Derventa za 2019. godinu  

  OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Turistička organizacija opštine      

  Derventa“ Derventa  

 

19.  Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Gerontološki centar“     

Derventa za 2019. godinu  

OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Gerontološki centar“ Derventa  

 

20.  Finansijski plan Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa za 2019. godinu; 

 OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JPU „Trol“ Derventa 

 

21.  Godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Javne zdravstvene ustanove „Dom 

zdravlja“ Derventa za 2018. godinu; 

         OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ : Organi JZU „Dom zdravlja“ Derventa  

  

22.  Godišnji izvještaj o  poslovanju i godišnji obračun Javne predškolske ustanove „Trol“   

Derventa za 2018. godinu; 

 OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ : Organi JPU „Trol“ Derventa 

 

23.  Godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Javne ustanove „Centar za  

 socijalni rad Derventa“ Derventa za 2018. godinu; 

OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ : Organi JU „Centar za socijalni rad Derventa“    

 Derventa 

 

24.  Godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Javne ustanove Narodna  

 biblioteka  „Branko  Radičević“ Derventa za 2018. godinu  

 OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU Narodna biblioteka „Branko    

    Radičević“ Derventa       

 

25.  Godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Javne ustanove „Sportsko      

  kulturni centar“ Derventa za 2018. godinu  

   OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Sportsko kulturni centar“      

    Derventa  

 

26.  Godišnji izvještaj o  poslovanju i godišnji obračun Javne ustanove „Centar za kulturu“   

Derventa za 2018. godinu  



 

 

  OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Centar za kulturu“ Derventa  

 

27.  Godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Javne ustanove „Turistička  

organizacija opštine Derventa“ Derventa za 2018. godinu  

OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Turistička organizacija  opštine Derventa“ 

Derventa  

 

28. Godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Javne ustanove „Gerontološki centar“   

Derventa za 2018. godinu  

  OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ:  Organi JU „Gerontološki centar“   

 Derventa  

 

29.  Informacija o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog  kadra u  

 školskoj 2018/2019. godini u srednjim školama, sa osvrtom na Plan upisa učenika u prve 

razrede srednjih škola u školskoj  2019/2020. godini 

 OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi srednjih škola 

 

30.  Informacija o stanju u oblasti kulture na području opštine i mjere za    

prevazilaženje stanja 

 OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

 PREDLAGAČ : Načelnik opštine   

 

31. Izvještaj o radu JP „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa za 2018. godinu 

      OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi javnog preduzeća 

 

32. Program rada i poslovanja JP „Derventski list i Radio Derventa“  d.o.o. Derventa za 

2019. godinu 

          OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ: Organi javnog preduzeća 

 

APRIL  

 

1. Prijedlog Odluke o donošenju dijela Regulacionog plana „Centar istok-Centar zapad- 

blok broj 4“ 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za prostorno uređenje 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

2. Prijedlog Programa korišćenja posebnih vodnih naknada za 2019. godinu; 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

3. Izvještaj o radu Načelnika opštine i radu Opštinske uprave Derventa u 2018. godini 

  OBRAĐIVAČ : Odjeljenja Opštinske uprave i Stručna služba Načelnika     

  opštine 

  PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

 

 

 

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2018. godinu; 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 



 

 

 

5. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada za 2018. godinu; 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

6. Izvještaj o zimskom održavanju lokalnih putnih pravaca i gradskih ulica u periodu 

15.11.2018-15.03.2019. godine 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

7. Informacija o poslovanju privrede na području opštine u 2018. godini; 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

8. Informacija o stanju javne rasvjete na području opštine Derventa 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove  

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

MAJ  

 

1. Prijedlog Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2019. godini; 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

2.  Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju 

  OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

  PREDLAGAČ:  Načelnik opštine 

 

3. Prijedlog odluke o komunalnom redu 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01.- 31.03.2019. godine  

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

5. Izvještaj o realizaciji Programa opremanja gradskog građevinskog zemljišta u 2018. 

godini; 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

6. Informacija o radu nevladinih organizacija i udruženja građana na području opštine  

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

7. Informacija o stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2018/2019. godini 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

8. Informacija o zapošljavanju na području opštine, broju i strukturi nezaposlenih lica, kao i 

potrebnim kadrovima za razvoj opštine 



 

 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

9. Informacija o ostvarivanju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida 

i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske;  

      OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti – Odsjek za    

boračko-invalidsku zaštitu  

           PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

10. Informacija o radu Prvostepene stručne komisije za procjenu i usmjeravanje djece i 

omladine sa smetnjama u razvoju 

OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ:  JU „Centar za socijalni rad Derventa“ Derventa  

 

JUNI 

 

1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „PARK“ 

 OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za prostorno uređenje 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

2. Informacija o stanju narkomanije na području opštine  i mjere za njeno suzbijanje.  

OBRAĐIVAČI : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, JZU Dom zdravlja 

Derventa, Policijska stanica Derventa i JU „Centar za socijalni rad Derventa“ Derventa 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

3. Informacija o uslovima i životu omladine na području opštine; 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

4. Informacija o radu Prvostepene stručne komisije za ocjenjivanje sposobnosti i 

funkcionalnog stanja punoljetnih lica 

OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ:  Javna ustanova „Centar za socijalni rad Derventa“ 

 

5. Informacija o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva  opštine Derventa u 2018. 

godini 

OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ:  Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Derventa 

 

 

JULI  

 

1. Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih   

     zajednica na području opštine Derventa 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

 

SEPTEMBAR 

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01.-30.06.2019. godine; 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 



 

 

2. Izvještaj o radu JPU „Trol“ Derventa za radnu 2018/2019. godinu  

OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ : Organi  JPU „Trol“ Derventa  

 

3. Godišnji Program rada Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa za radnu 2019/2020. 

godinu; 

OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ : Organi   JPU „Trol“ Derventa 

 

4. Informacija o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove „Dom  

zdravlja“ Derventa za period januar-juni 2019. godine; 

         OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ : Organi JZU „Dom zdravlja“ Derventa  

  

5. Informacija o radu i poslovanju Javne predškolske ustanove „Trol“   

Derventa za period januar-juni 2019. godine; 

 OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ : Organi JPU „Trol“ Derventa 

 

6. Informacija o radu i poslovanju Javne ustanove „Centar za socijalni   

 rad Derventa“ Derventa za period januar-juni 2019. godine; 

 OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ : Organi JU „Centar za socijalni rad   

 Derventa“ Derventa 

 

7. Informacija o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna biblioteka „Branko Radičević“ 

Derventa za period januar-juni 2019. godine; 

  OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU Narodna biblioteka „Branko   

  Radičević“ Derventa       

 

8.  Informacija  o radu i poslovanju Javne ustanove „Sportsko kulturni centar“ Derventa za 

period januar-juni 2019. godine; 

   OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Sportsko kulturni centar“      

   Derventa  

 

9.  Informacija o radu i poslovanju Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa za    

 period januar-juni 2019. godine; 

    OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Centar za kulturu“ Derventa  

 

10. Informacija o radu i poslovanju Javne ustanove „Turistička  organizacija opštine 

Derventa“ Derventa za period januar-juni 2019. godine; 

OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Turistička organizacija  

opštine Derventa“ Derventa  

 

11. Informacija o radu i poslovanju Javne ustanove „Gerontološki centar“ Derventa za period 

januar-juni 2019. godine 

 OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Organi JU „Gerontološki centar“  

Derventa  

 

12. Informacija o radu i stanju osnovnog obrazovanja u Javnoj ustanovi   Osnovna škola „19. 

april“ Derventa; 

OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ:  JU Osnovna škola „19. april“ Derventa 

 

13. Informacija o radu i stanju osnovnog obrazovanja u Javnoj ustanovi Osnovna škola 

„Nikola Tesla“ Derventa; 

OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ: JU Osnovna škola „Nikola Tesla“ Derventa 



 

 

 

14.  Informacija o radu i stanju osnovnog obrazovanja u Javnoj ustanovi Osnovna škola 

„Đorđo Panzalović“ Osinja, Derventa; 

 OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ: JU Osnovna škola „Đorđo Panzalović“    

 Osinja, Derventa 

 

15.  Informacija o radu i stanju osnovnog obrazovanja u Javnoj ustanovi Osnovna škola 

„Todor Dokić“ Kalenderovci, Derventa; 

 OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ: JU Osnovna škola „Todor Dokić“    

 Kalenderovci, Derventa 

 

16.  Informacija o radu i stanju srednjeg obrazovanja u Javnoj ustanovi  

  Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ Derventa u školskoj 2018/2019 godini; 

 OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ: JU Srednjoškolski centar „Mihajlo   

 Pupin“ Derventa 

 

17.  Informacija o radu i stanju srednjeg obrazovanja u Javnoj ustanovi „Stručna i    

 tehnička škola“ Derventa; 

  OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ: JU „Stručna i tehnička škola“ Derventa 

 

OKTOBAR 

 

1. Informacija o aktivnostima vezanim za rješavanje stambenog pitanja nosioca stanarskog 

prava čiji su stanovi porušeni   

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove  

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

2. Informacija o registraciji zajednica etažnih vlasnika i investicionom i tekućem održavanju 

stambenih zgrada i stanova; 

 OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

 PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

 

 

3. Informacija o realizaciji privatizacije državnih stanova, korišćenju neotkupljenih stanova 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove  

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

4. Informacija o sportskim aktivnostima i rezultatima rada sportskih klubova 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

 

NOVEMBAR  

 

1. Nacrt  odluke o usvajanju  Budžeta opštine Derventa za 2020. godinu; 

OBRAĐIVAČ:  Stručna služba Načelnika opštine i Odjeljenje za finansije 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01.-30.09.2019. godine; 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije 



 

 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

3. Analiza stanja i potreba socijalno najugroženijih kategorija lica i korisnika prava na 

novčanu pomoć 

OBRAĐIVAČ i PREDLAGAČ :  JU „Centar za socijalni rad Derventa“ Derventa 

 

4. Informacija o uslovima i životu penzionera na području opštine 

OBRAĐIVAČ : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti  

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

5. Informacija o primjeni Odluke o ravnopravnosti polova u opštini Derventa za period 

01.01. -31.10.2019. godine 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti 

PREDLAGAČ:  Načelnik opštine 

 

6. Informacija o imovini u vlasništvu opštine, poslovni prostori, garaže i stanovi 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

7. Informacija o stanju grobalja na području opštine Derventa 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

 

DECEMBAR  

 

1. Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine 

Derventa za 2020. godinu. 

OBRAĐIVAČI: Stručna služba Načelnika opštine, Odjeljenje za finansije, Odjeljenje za 

stambeno-komunalne poslove i Odjeljenje za prostorno uređenje 

PREDLAGAČ: Načelnik opštine 

 

2. Prijedlog odluke o visini poreske stope poreza za nepokretnosti na području opštine 

Derventa za 2020. godinu; 

OBRAĐIVAČI:  Stručna služba Načelnika opštine i Odjeljenje za finansije, 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

3. Prijedlog odluke o usvajanju Budžeta opštine Derventa za 2020. godinu; 

OBRAĐIVAČ: Stručna služba Načelnika opštine i  Odjeljenje za finansije 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

4. Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2020. godinu; 

OBRAĐIVAČ: Stručna služba Načelnika opštine i Odjeljenje za finansije 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine 

 

5. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Derventa za 2020. godinu  

OBRAĐIVAČ : Predsjednik i sekretar Skupštine opštine 

PREDLAGAČ : Kolegijum Skupštine opštine Derventa  

 



 

 

6. Informacija o stanju nasilja u porodici na području opštine Derventa sa aspekta pojave i 

sa aspekta odgovora na nasilje od strane subjekata zaštite u opštini Derventa sa 

prijedlogom mjera za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici; 

OBRAĐIVAČI : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti i Odbor za ravnopravnost 

polova uz koordinaciju subjekata zaštite u opštini  koji su potpisnici Protokola o 

postupanju i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i rodno 

baziranog nasilja 

PREDLAGAČ : Načelnik opštine  

 

7. Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja na teritoriji opštine Derventa; 

OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove 

PREDLAGAČ:  Načelnik opštine 

 

 

III  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

          Ovaj Program objaviti u „Službenom glasniku opštine Derventa“. 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA 

 

Broj:  01-022-312/18                                                                                  PREDSJEDNIK 

Datum: 12. decembra 2018. godine                                                SKUPŠTINE  OPŠTINE  

                    Marijan Kljajić, s.r.                              

                                                                                               

   

 

 

   

 

 

  


