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83 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 

и 36/19), члана 12. Правилника о начину и критеријумима 

стипендирања редовних студената и надарених ученика 

средњих школа („Службени гласник општине Дервента“ број 

11/19)  члана 89. став 3. Статута општине Дервента         

(„Службени гласник општине Дервента“ број 7/17), 

Градоначелник Града Дервента, доноси   

О  Д  Л  У  К У  
О  В И С И Н И  М Ј Е С Е Ч Н О Г  И З Н О С А  

С Т И П Е Н Д И Ј А  

I 

           Утврђује се мјесечни износ стипендија за школску 

2020/2021. годину у висини од: 

-  120,00 КМ…………………………за апсолвенте и студенте 

(било које године студија), 

-    70,00 КМ………………………….за  ученике средњих школа 

(било којег разреда). 

II 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику Града 

Дервента''. 

Број: 02-420-117/21                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

29. март 2021. године                                   Милорад Симић, с.р.                                       
Дервента 

84 
На основу члана 59. став 1. тачка  7. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 19. Уредбе о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних мјеста у градској 
односно општинској управи („Службени гласник Републике 
Српске“  број 10/17) и члана 68. став 1. тачка 7. Статута Града 
Дервента („Службени гласник града  Дервента“, број 6/21) 
Градоначелник града  Дервента донио је 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  
О  О С Н И В А Њ У  Г Р А Д С К Е   У П Р А В Е  Г Р А Д А   

Д Е Р В Е Н Т А  
Г Л А В А  I  

О С Н О В Н Е  О Д Р Е Д Б Е  

 

Члан 1. 

Овом одлуком оснива се Градска  управа Града Дервента (у 
даљем тексту: Градска  управа ) и утврђује њена структура и 
унутрашња организација. 

 

Члан 2. 

Организација рада Градске управе заснива се на принципима 
економичности, ефикасности, дјелотворности и јавности рада 
органа јединице локалне самоуправе  у извршавању њихове 
надлежности. 

 

Члан 3. 

Унутрашња организација Градске управе утврђује се зависно 
од обима, врсте и природе послова који произилазе из 
утврђеног дјелокруга Градске управе, на начин који 
обезбјеђује ефикасно и рационално вршење послова , као и 
благовремено остваривање права и правних интереса и 
извршавање обавеза правних лица и грађана. 

 

Члан 4. 

У оквиру Градске управе образују се одјељења и служба као 
основне организационе јединице и одсјек као унутрашња 
организациона јединица у оквиру одјељења. 

 

Члан 5. 

Послови Градске  управе су: 

1) извршавање и спровођење прописа Скупштине Града  и 
Градоначелника Града  

2) припремање нацрта одлука и других аката које доноси 
Скупштина града и Градоначелник града, 

3) извршавање и спровођење закона и других прописа и 
обезбјеђење вршења послова чије је извршавање повјерено 
јединици локалне самоуправе , и 

4) вршење стручних и других послова које јој повјери 
Скупштина града  и Градоначелник града. 

mailto:majap@derventa.ba
mailto:anaj@derventa.ba
mailto:sanjam@derventa.ba
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Члан 6. 

Запослени у Градској управи управи обављају стручне и 
друге послове за потребе Скупштине града  и Градонаелника 
Града. 

 

Члан 7. 

(1) У Градској управи  Дервента основне организационе 
јединице су одјељења и служба. 

(2) Изузетно из става 1. овог члана основне и унутрашње 
организационе јединице могу се организовати у Градској 
управи   као посебне организационе јединице које су као 
такве предвиђене посебним законским прописима за послове 
које су у надлежности  органа јединице локалне самоуправе и 
за које су прописани другачији услови оснивања и 
организовања. 

(3) Унутрашња организациона јединица  је  Одсјек  који се 
организују у оквиру Одјељења. 

   (4) Изузетно из става 3. овог члана одсјек се може формирати 
као самостална организационе јединица уколико 
специфичности послова  то захтијева. 

ГЛАВА  II 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЈЕЛОКРУГ ГРАДСКЕ  УПРАВЕ 

 

Члан 8. 

 У оквиру Градске управе Дервента за вршење управних и 
других стручних послова образују се следеће организационе 
јединице: 

 

1) Одјељења: 

Одјељења су основне организационе јединце и оснивају се за 
обављање послова из једне или више области у оквиру 
надлежности и дјелокруга послова Градске управе. За 
оснивање одјељења потребно је најмање седам извршилаца 
укључујући и начелника одјељења. 

   Одјељења у Градској управи су: 

1. Одјељење за општу управу 

У оквиру Одјељења за општу управу ради ефикаснијег, 
дјелотворнијег и економичнијег извршавања одређених 
послова из дјелокруга Градске  управе и ефикаснијег 
остваривања права и интереса грађана  формирају  се мјесне 
канцеларије . 

 

2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
образује се један одсјек као унутрашња организациона 
јединица у оквиру одјељења и то: 

Одсјек за борачко-инвалидску заштиту 

   3. Одјељење за финансије 

   4. Одјељење за просторно уређење 

   5. Одјељење за стамбено-комуналне послове 

   6. Одјељење за инспекцијске послове 

2)  Служба 

Стручна служба Градоначелника града је  основна 
организациона јединица и оснива се као посебна 
организациона јединица  за потребе  Начелника општине. 

За оснивање службе потребно је најмање седам извршилаца 
укључујући и начелника службе. 

 

3) Посебне организационе јединице 

Посебне организационе јединице у Градској управи оснивају 
се као основне организационе јединице које су као такве 

предвиђене посебним законским прописима за послове које 
су у надлежности  органа јединице локалне самоуправе и за 
које су прописани другачији услови оснивања и организовања 

 

Посебне организационе јединице су: 

1. Јединица за интерну ревизију, 

2. Територијална ватрогасна јединица. 

 

Члан 9. 

(1)  Одјељење за општу управу 

1) Извршава и спроводи  законе и  друге  прописе  и 
обезбјеђује вршење послова чије је извршавање повјерено 
граду  који се односе на: вођење  управог поступка из области 
грађанских  стања ( матичне књиге, држављанство, лично 
име и др.), административна извршења извршних рјешења 
других органа из надлежности Одјељења , вођење 
евиденције о печатима, штамбиљима њиховој набавци , 
употреби и уништавању, вођење Централног бирачког списка, 
послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве, овјеру 
потписа, рукописа и преписа, издавање извода и увјерења из 
матичних књига , издавање потврда о чињеницама о којима 
се не води службена евиденција када је на то законом 
овлашћено, послове управљања људским ресурсима, 
персоналне послове, послове пружања правне помоћи по 
питањима из надлежности Градске  управе,  и рјешавање по 
притужбама грађана, припремање планова, програма рада и 
извјештаја о раду Одјељења , припрема и обрађује 
материјале који се предлажу Скупштини града , мјесне 
заједнице, послове на континуираном унапређењу и 
одржавању информационог система града и друге послове 
везане за примјену информационих технологија, као и 
заједничке, стручне и организационе и друге послове за 
потребе органа града  а који се односе на: одржавање  
објеката, опреме и друге имовине коју користе органи града , 
текуће набавке опреме, основних средстава и потрошног 
материјала, одржавање зграде и просторија, умножавање и 
достава материјала, коришћење и одржавање видео надзора  
у згради органа града  и коришћење и одржавање службених 
моторних возила и послове портира, 

2) обавља стручне и административно-техничке послове за 
сједнице Скупштине града, радних тијела Скупштине града, 
пружа стручну помоћ одборницима и клубовима одборника у 
Скупштини града у остваривању њихових права и дужности у 
обављању функције одборника , обавља послове редакције и 
уређивања „Службеног гласника града Дервента“ припрема и 
уређује издавање Инфо летка и информације послије сваке 
сједнице Скупштине града , обавља протоколарне послове 
предсједника Скупштине града , сређује и чува изворнике 
градских прописа и другу документацију Скупштине града, 
израђује нацрте и приједлоге аката из надлежности радних 
тијела Скупштине града, припрема програм рада Скупштине 
града, припрема извјештаје о раду Скупштине града , 
припрема информације које се односе на рад Скупштине 
града и њених радних тијела, 

3) обавља  стручне и административно техничке  послове  
везане за рад мјесних заједница на подручју  града Дервента 
,  обавља стручне послове за потребе Одбора за жалбе града 
Дервента, успоставља   сарадњу  са органима, 
организацијама и удружењима на подручју мјесних заједница 
у циљу рјешавања питања од општег интереса грађана, води  
регистар  мјесних заједница, пружа  стручну и другу подршку 
у раду савјета мјесних заједница и друге послове који му се 
ставе у дјелокруг рада,  

4) прати стање у областима за које је основано, покреће 
иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања из 
тих области, 

5) врши стручне и друге послове које му повјери Скупштина 
града и Градоначелник града. 

 

(2) У мјесној канцеларији обављају се управни, стручни и 
други послови који се односе на пријем поднесака, овјеру 
потписа, рукописа и преписа из надлежности општинске 
управе, вођење матичних књига и издавање извода и 
увјерења из матичних књига, издавање увјерења о којима се 
не води службена евиденција када је доказивање тих 
чињеница предвиђено законом , састављање смртовница, 
закључивање бракова, узимање изјава од грађана по 
замолницама надлежних органа, пријем , завођење и 
отпрема поште, административно технички послови за 
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потребе мјесне заједнице и други послови који јој се повјере 
од стране надлежних органа.  

 

(3) Правилником о организацији и систематизацији радних 
мјеста утврдиће се обављање послова по областима,  
подручја и сједиште мјесних канцеларија. 

                                                    

Члан  10. 

(1)  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности : 

1) Извршава и спроводи  законе и  друге  прописе  и 
обезбјеђује вршење послова   чије је извршавање повјерено 
граду  који се односе на област   привреде,  предузетништва, 
, јавних предузећа и установа,  снабдијевања, трговине, 
цијена, угоститељства, занатства,  развојног планирања, 
статистике, пољопривреде,шумрства и водопривреде ,   
образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе и 
техничке културе,  религије, здравства, социјалне и дјечије 
заштите, област борачко-инвалидске   заштите , жртава 
одбрамбено-отаџбинског рата, цивилних жртава рата ,    у 
оквиру прописане   надлежности   и одговорно је за стање у 
тим областима у границама својих права   и дужности, 

2) примјењује  прописе Скупштине града и Градоначелника 
града, 

3) прати стање у области  за коју је основано, покреће 
иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у 
тим областима, 

4) припрема за   Скупштину града и Градоначелника града  
развојне планове, нацрте, односно приједлоге одлука, других 
прописа, општих и појединачних   аката,  аналитичко-
информативне  и друге материјале за област из свог  
дјелокруга, 

5) врши надзор над  законитошћу аката и надзор над 
законитошћу рада правних лица у складу са законом у 
области  из свог дјелокруга, 

6) врши управне, стручне, административне и друге послове 
за области из свог  дјелокруга, 

7) врши  друге  послове које му повјери  Скупштина  града и 
Градоначелник града. 

(2) У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
формира се један одсјек: 

   Одсјек за борачко-инвалидску заштиту: 

1) Извршава и спроводи законе , друге  прописе  и 
обезбјеђује вршење послова чије је извршење повјерено 
граду који се односе на област борачко-инвалидске заштите 
жртава одбрамбено-отаџбинског рата, цивилних жртава рата,   

2) уређивање и одржавање споменика, спомен-обиљежја 
борцима ослободилачких ратова,   

3)  послове војне евиденције у оквиру прописане 
надлежности и одговорно је за   

 стање у тим областима у границама својих права и дужности, 

4)   примјењује прописе Скупштине града  и Градоначелника 
града, 

5)  прати стање у областима за које је основано, покреће 
иницијативу за рјешавање  и предлаже рјешавање питања у 
тим областима, 

6)  припрема за Скупштину града и Градоначелника града , 
нацрте, односно    приједлоге одлука, других прописа, општих 
и појединачних аката, аналитичко-   информативне и друге 
материјале за области из свог дјелокруга, 

7) врши управне, стручне, административне и друге послове 
из свог дјелокруга, 

8)  врши друге послове које му повјери Скупштина града   и 
Градоначелник града. 

 

Члан 11. 

 Одјељење за финансије: 

1) Извршава и спроводи законе и друге прописе, те 
обезбјеђује вршење послова чије је извршење повјерено 
граду , а које се односе на област финансија, 

2) припрема нацрт/приједлог буџета града у сарадњи са свим 
потрошачким јединицама, 

3) припрема извјештаје о извршењу буџета,  

4) спроводи и стара се о благовременом извршењу одлука и 
других аката Скупштине града и Градоначелника града  које 
се односе на област финансија, 

5) припрема за Скупштину града  и Градоначелнка града 
нацрте одлука и других  аката, које доноси Скупштина града и 
градоначелник града, из свог дјелокруга, 

6) припрема израду финансијских извјештаја у складу са 
важећим прописима, 

7) примјењује прописе из области рада трезора и 
рачуноводства у границама својих надлежности, 

8) евидентира  наплату локалних прихода и прати стање свих 
прихода, 

9) врши трезорску контролу и књиговодствену правилност 
класификације расхода осталих потрошачких јединица, 

10) припрема аналитичко-информативне и друге материјале 
из свог дјелокруга, 

11) прати стање у областима за које је основано, покреће 
иницијативе за рјешавање и  предлаже рјешавање питања из 
тих области, 

12) врши стручне и административне послове из свог 
дјелокруга иврши стручне и друге послове које му повјери 
Скупштина града  и Градоначелник града.                       

 

Члан 12. 

 Одјељење за просторно уређење 

1) Извршава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује 
вршење послова чије     је извршење повјерено граду који се 
односе на: припрему и израду   просторно-планске 
документације,  издавање локацијских   услова, одобрења за 
грађење, одобрења за употребу, рјешења о уклањању   
објеката и еколошке дозволе, прикупљање и сређивање 
документације у области   просторног уређења и урбанизма, 
заштите животне средине , имовине града и одговорно је за 
стање у тим областима у границама својих права и дужности, 

2) извршава и спроводи прописе Скупштине града и 
Градоначелника града, 

3) припрема за Скупштину града  и Градоначелника града, 
нацрте одлука и других  аката које доноси Скупштина града и 
Градоначелник града из свог дјелокруга, 

4) припрема аналитичко-информативне и друге материјале из 
свог дјелокруга, 

5) прати стање уређења простора и насеља, покреће 
иницијативу за рјешавање и   предлаже рјешавање питања у 
тим областима, 

6) врши управне, стручне, административне, техничке и друге 
послове за област из   свог дјелокруга, 

7) врши стручне и друге послове које му повјери Скупштина 
града  и Градоначелник града. 

 

Члан 13. 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове : 

1) Извршава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује 
вршење послова чије је извршење повјерено граду који се 
односе на вођење управног поступка у првом степену у 
области становања и комуналној области, врши утврђивање 
и задуживање накнадама из своје надлежности;  

2) утврђује назива улица, тргова и слично, води и управља 
адресним системом, те издаје потребна увјерења о кућним 
борјевима;  

3) води поступак давања у закуп станова и гаража у државној 
својини, обавља послове везане за приватизацију државних 
станова, послове у области становања и социјалног 
становања, пословних простора и гаража у власништву 
града, регистровање етажних заједница, исељења бесправно 
усењених лица у државне станове и заједничке просторије у 
зградама и друге законом утврђене послове у овим 
областима;  

4) обезбјеђује спровођење одржавања и заштиту објеката 
комуналне инфраструктуре; 

5) прати заједничку комуналну потрошњу;  

6) објезбјеђује услове за одржавање гробаља и одређује 
услове и начине сахрањивања, као и начине организовања 
тих послова;  

7) обезбјеђује одржавање, уређење и коришћење градског 
грађевинског земљишта;  

8) обезбјеђује одржавање и управљање локалним и 
некатегорисаним путевима и улицама у насељима;  
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9) обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и 
активности у области безбједности саобраћаја;  

10) обезбјеђује организацију и начин обављања јавног 
превоза путника који се обавља на територији локалне 
самоуправе и ауто-такси превоза;  

11) врши регистрацију чамаца и возила за властите потребе;  

12) врши праћење реализације инвестиција и стратешких 
планова развоја из дјелокруга рада, изузев послова који су у 
надлежности других одјељења; 

13) обавља послове у области цивилне заштите и одговорно 
је за стање у тим областима у границама својих права и 
дужности;  

14) извршава и спроводи прописе Скупштине града и 
Градоначелника; 

15) припрема нацрте одлука и других аката, које доноси 
Скупштина града и Градоначелник из свог дјелокруга; 

16) припрема аналитичко-информативне и друге материјале 
из свог дјелокруга; 

17) прати стање у областима за које је основано,покреће 
иницијативе за рјешавање и предлаже рјешавање питања из 
тих области; 

18) врши управне, стручне, административне, техничке и 
друге послове из свог дјелокруга, 

19) врши стручне и друге послове које му повјери Скупштина 
града и Градоначелника. 

  

Члан 14. 

 Одјељење за инспекцијске послове: 

1) Врши контролу над примјеном закона, других прописа  у 
области ветеринарске  инспекције, здравствене инспекције, 
инспекције за храну, саобраћајне инспекције , урбанистичко-
грађевинске инспекције, тржишне инспекције,   
водопривредне инспекције, еколошке инспекције, 
пољопривредне инспекције,  комуналне полиције,  инспекције 
рада. 

2) врши инспекцијски надзор у другим областима у 
надлежности Градске управе 

3) обавља комунално-инспекцијски надзор над примјеном 
закона, прописа Скупштине града  и аката Градоначелника 
града, 

4) прати стање у областима за које је основано, покреће 
иницијативу за рјешавање  питања у тим областима и 
обезбјеђује инспекцијски надзор над обављањем комуналних 
дјелатности, 

5) врши управне, стручне, административне, техничке и друге 
послове из свог  дјелокруга и 

6) врши стручне и друге послове које му повјери Скупштина 
града и Градоначелник града. 

 

Члан 15. 

Стручна служба Градоначелника града : 

1) Врши  послове савјетника Градоначелника града , стручне, 
административне, техничке и друге послове за потребе 
Градоначелника града , 

2) припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других 
прописа , општих и појединачних аката које доноси 
Скупштина града и Градоначелник града , уколико припрема 
тих нацрта и приједлога није у дјелокругу Одјељења, 

3) врши стручну контролу нацрта општих и појединачних 
аката које доноси Градоначелник града  и аката које 
предлаже Скупштини града у погледу њихове  усклађености 
са Уставом РС, Статутом града  законима и одлукама  и у  
погледу њихове правне обраде, 

4) обавља управне послове  у другом степену по жалбама на 
првостепена рјешења Градске  управе уколико за рјешавање 
нису надлежни републички органи, 

5) обавља послове организације и унапређења рада Градске 
управе и надзор над спровођењем закона и других прописа у 
области Градске  управе из надлежности Градоначелника 
града, 

6) пружа стручну помоћ начелницима одјељења у области 
нормативно-правних послова као и послова управног 
рјешавања, 

7) врши послове у области односа с јавношћу и стара се о 
информисању јавности о раду Градоначелника града  и 
Градске управе,, 

8) води поступак по Закону о слободи приступа 
информацијама, 

9) врши стручне послове из надлежноси Градоначелника 
града  по питању закључивања уговора, имовинско- правних 
питања, , и представки упућених  Градоначелнику града , 

10) врши послове у области јавних набавки  и 

11) врши и друге управне и стручне послове утврђене 
законом и другим прописима из области за које је 
образована. 

 

Члан 16. 

Јединица за интерну ревизију 

1) Врши израду интерних нормативних прописа из области 
интерне ревизије и усаглашавање истих са вишим односним 
прописима, 

2) врши процјену ризика на нивоу јединице за интерну 
ревизију , 

3) врши процјену ефикасности успостављених интерних 
контрола , независно планира послове интерне ревизије на 
стратешком, годишњем и оперативном нивоу интерне 
ревизије(појединачно планирање) 

4) врши интерну ревизију процеса који се одвијају у Градској  
управи, као и ревизију нижих буџетских корисника чији се 
финансијски извјештаји консолидују у финансијски извјештај 
Града  Дервента, у складу са Међународним стандардима за 
професионалну праксу интерне ревизије , 

5) врши интерну ревизију искључиво законитости утрошка 
средстава издвојених из Буџета града Дервента према 
осталим субјектима, као и ревизије програма и пројеката које 
финансира Европска унија, 

6) врши све законом предвиђене врсте ревизија по стицању 
објективних услова које обезбјеђује Министарство финансија, 

7) извјештава о чињеницама утврђеним у поступку интерне 
ревизије руководиоца ревидиране јединице и 
Градоначелника, 

8) прати извршење препорука и о томе извјештава 
градоначелника  у складу са законом , 

9) сарађује са Министарством финансија и Главном службом 
за ревизију јавног сектора Републике Српске , 

10) припрема извјештаје о раду јединице за интерну ревизију 
у складу са Законом и исте, након одобрења Градоначелника 
просљеђује Министарству финансија, односно Главној 
служби за ревизију јавног сектора у складу са Законом и врши 
консултантске активности дефинисане посебним прописом , 

11) обавља и друге послове искључиво из области интерне 
ревизије. 

 

Члан 17. 

Територијална ватрогасна јединица 

1) Обавља  законом утврђене  дјелатности професионалних 
ватрогасних јединица   , 

2) учествује  у спровођењу превентивних мјера заштите од 
пожара које су у функцији   благовремености и повећања 
ефикасности ватрогасне интервенције    гашење пожара и 
спасавања људи и имовине угрожених пожаром и   
елементарним  непогодама, 

3) спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом 
заштите од пожара   града Дервента, пружање техничке 
помоћи у незгодама и опасним ситуацијама , 

4) остваривање задатака јединица цивилне заштите у складу 
са Законом, 

5) врши обуку радника и провјеру знања из области заштите 
од пожара код    послодаваца , на основу закљученог уговора 
,  

6) врши уградњу и промет ватрогасне и друге опреме, 

7) врши превентивне послове из области заштите од пожара 
и испитивање ручних и   превозних апарата за гашење 
почетног пожара односно пуњења и сервисирања  
ватрогасних апарата и испитивање хидрантске мреже , 

8) обавља и друге послове у еколошким и другим несрећама.                                                                        

 

 

ГЛАВА III 

РУКОВОЂЕЊЕ  ГРАДСКОМ  УПРАВОМ 
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Члан 18. 

 

(1) Градском управом руководи Градоначелник града. 

(2) Одјељењем или службом руководи начелник одјељења 
или службе и за свој рад и рад одјељења или службе 
одговаран је Градоначелнику града. 

(3) Одсјеком руководи шеф одсјека и за свој рад и рад одсјека 
одговоран је начелнику Одјељења и Градоначелнику града. 

(4) Радом јединице за интерну ревизију руководи 
руководилац интерне ревизије и за свој рад одговоран је 
Градоначелнику града. 

(5) Територијалном  ватрогасном  јединицом  руководи 
старјешина ТВЈ и за свој рад и рад ТВЈ одговоран је  
Градоначелнику граеда. 

(6) Начелнике одјељења или службе  именује Скупштина 
града на приједлог  Градоначелника града  на начин и по 
поступку прописаним законом 

(7) Шефа  одсјека , руководиоца интерне ревизије и  
старјешину Територијалне ватрогасне јединице   именује 
Градоначелник града  по процедури утврђеној законом. 

                                                        

Члан 19. 

(1) Овлашћење за потписивање одређених аката 
Градоначелник града  може пренијети на друго лице. 

(2) Начелници одјељења имају право потписивања аката из 
надлежности одјељења , односно службе којом руководе , као 
и службеници које за то посебним актом овласти 
Градоначелник града. 

(3) Службеници на управним и стручним пословима основних 
дјелатности имају посебна овлашћења да: 

- предузимају радње у управном поступку до доношења 
рјешења , а нарочито: прибављање доказа, одржавање 
усмених расправа, позивање странака, узимање изјава од 
странака, свједока и других учесника у поступку  увиђаја на 
лицу мјеста, израде нацрта управних аката и стављање 
клаузуле правоснажности и извршности управног акта, 

- поступају по замолницама и другим актима за прибављање 
података и доказа из службених евиденција као и да упућују 
замолнице другим органима и правним лицима ради 
утврђивања одређених чињеница које су потребне за 
рјешавање захтјева физичких и правних лица. 

(4) Градски инспектори и комунална полиција  поред 
наведених овлашћења из претходног става , имају посебно 
овлашћење да рјешавају у управним стварима  а у складу са 
законом и другим прописима. 

 

Члан 20. 

Градоначелник града доноси рјешење из радно правне 
области , прима и распоређује службенике и запослене без 
статуса службеника, доноси рјешења о престанку радног 
односа и друга рјешења о правима запослених у градској  
управи. 

 

Члан 21. 

 Градски службеник је лице које у Градској  управи обавља 
послове из самосталних надлежности и пренесених послова 
државне управе на јединицу локалне самоуправе а нарочито: 
нормативно –правне послове, извршава законе и друге 
прописе,  води управни поступак, врши инспекцијски и 
комунално-инспекцијски надзор, обавља рачуноводствено-
финансијске послове , административне послове и друге 
стручне послове из надлежности јединице локалне 
самоуправе. 

 

Члан  22. 

Запослени у Градској  управи који немају статус градскпог  
службеника су лица распоређена на техничке, помоћне и 
друге послове. 

 

Члан 23. 

(1) За извршавање појединих послова и задатака који 
захтијевају заједнички рад запослених различитих профила 
из више организационих јединица или ангажовање стручних 
радника изван Градске  управе , могу се образовати стална 
или повремена радна тијела ( комисије ) . 

(2) Радна тијела из претходног става овог члана образује 
Градоначелник града актом  којим се одређује њихов састав,  
послови односно задаци. 

 

Члан 24. 

Унутрашња организација и начин рада организационих 
јединица утврђује се Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској  управи. 

 

Члан 25. 

У поступку пред  Градском  управом обезбјеђује се службена 
употреба језика и писма у складу са законом и Статутом 
града . 

 

Члан 26. 

Запослени у Градској  управи дужни су да послове обављају 
савјесно и одговорно, у складу са Уставом, законом , другим 
прописима и општим актима. 

  

ГЛАВА IV 

ЈАВНОСТ РАДА И ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Члан 27. 

(1) Рад Градске управе је јаван. 

(2) Јавност рада се остварује на начин утврђен Законом и 
Статутом града Дервента. 

 

Члан 28. 

Средства за финансирање градске  управе Дервента 
обезбјеђују се у Буџету града Дервента. 

 

ГЛАВА V 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

У року од 60  дана  од дана ступања на снагу ове Одлуке 
Градоначелник града  ће донијети Правилник о организацији 
и систематизацији радних мјеста у Градској  управи Града 
Дервента.        

 

Члан 30. 

Ступањем, на снагу одве Одлуке престаје да важи Одлука о 
оснивању општинске управе Дервента ( „Службени гласник 
општине Дервента“, број 8/17, 11/17 и 4/18)                                                        

 

Члан 31. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику града  Дервента. 

 

Број:02-022-116/21                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК                       

8. април 2021. године                                Милорад Симић, с.р. 

Дервента                                              

85 

На основу члана 45. T. б),  г)  и  з) 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, 42/20 и 98/20), 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: 
71-1/21 од 26.03.2021. године, на приједлог Градског штаба за 
ванредне ситуације, Градоначелник Града Дервента, доноси 
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Н А Р Е Д Б У  
О  С П Р О В О Ђ Е Њ У  М Ј Е Р А  З А  Р Е А Г О В А Њ Е  
Н А  П О Ј А В У  Б О Л Е С Т И  И З А З В А Н Е  Н О В И М  

В И Р У С О М  
К О Р О Н А  ( C O V I D - 1 9 )  Н А  Т Е Р И Т О Р И Ј И  

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-

CoV-2 и COVID-19 болести на територији Града 

Дервента и заштите и спасавања становништва од 

29.03 до 05.04.2021.године забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 

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 клубови, боди-
билдинг клубови и слични                            
обjeкти) и културно-умјетничким друштвима, 
4) организација и извођење музике уживо у 
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 
пиће, 
5) рад угоститељским објектима за исхрану и 
пиће укљујући објекте који послују самостално 
или у оквиру других објектата у којима се обавља 
привредна дјелатност ( бензинске пумпе, станице 
и др.) изузев објеката из тачке 2. ове наредбе, 
 6) рад базенима, ,, wellness'' и спа центрима, 
7) рад скијалиштима и скијашким центрима, 
8) рад трговачким центрима и субјектима који 
послују у оквиру трговачког центра изузев 
апотека и субјеката чија је претежна дјелатност 
трговина прехрамбеним производима као и 
субјеката који послују у просторима који  имају 
засебан улаз у односу на улаз трговачког центра 
без обзира на врсту дјелатности коју обављају, 
9) рад приређивачима игара на срећу, осим 
приређивачима интернет игара и лутријских 
игара на срећу, осим класичне томболе, 
10) активности унутар установа културе које 
подразумјевају истовремено присуство више 
лица у истом простору (позоришта, биоскопи, 
музеји, галерије). 

2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај 

могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја а 

услуге исхране и пића могу пружати у периоду од 06:00 до 

22:00 часа само гостима којима пружају услуге смјешатаја. 

3. У периоду од 29.03. до 05.04.2021. године обуставља се 

васпитно-образовни рад у просторијама основних и средњих 

школа, универзитета и установа за образовање одраслих у 

Републици Српској уз обавезу организовања наставе на 

даљину коришћењем средстава електронске комуникације. 

4. Задужују се ресорна министарства да проведу контролу 

спровођења Инструкције о начину одржавања наставе на 

даљину из тачке 3. ове наредбе. 

5.  У периоду од 29.03. до 05.04.2021. године, школе страних 

језика и удружења грађана која пружају неформалне обуке за 

дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да наставу и 

активности које захтјевају рад са више људи  у групи 

(предавања, обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину 

коришћењем средстава електронске комуникације. 

6. 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 упутстава ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске'' за боравак у затвореном простору, у 

зависности од дјелатности која се обавља. 

7. 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. 

8. Изузетно од тачке 5., 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 и спортску активност 

у оквиру спортских објеката. 

9. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која 

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) се придржавају упутстава ЈЗУ ''Институт за јавно 

здравство Републике Српске'' за организовање 

рада у зависности од дјелатности коју обављају. 

5) обезбиједе једно или више лица која ће 

упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се 

морају придржавати препоручених 

епидемиолошких мјера (ковид редар/редари) а у 

супротном ускратити им услугу. 

10.  Изузетно од тачке 1. подтачка 5. од 29.03. до 

05.04.2021.године у периоду од 06:00 до 22:00 часова 

дозвољава се вршење услуге доставе хране и пиће као и 

шалтерска продаја хране и пића без могућности конзумирања 

унутар и испред угоститељског објекта. 

11.Јавне кухиње могу обављати своју дјелатност искључиво 

путем шалтерског услуживања. 

12.Од 29.03. до 05.04.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 

часова забрањује се свим привредним субјектима продаја 

алкохолних пића. 

13.Од 29.03. до 05.04.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске 

продаје.  

14. Од 29.03. до 05.04.2021. 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, али без присуства публике, родитеља 

или других лица која нису акредитована од стране 

организатора. 

15. Од 29.03. до 05.04.2021. године у аутобусима којим се 

обавља превоз лица у друмском саобраћају број лица која се 

превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за 

сједење. 

16. 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. 

17. Субјекти који пружају услуге грађанима 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. 
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18. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу 

самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у 

складу са упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

19. Републички органи управе, органи јединица локалне 

самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења 

дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи 

начин: 

1) на улазу у службене просторије ограничити број 

особа које истовремено могу да уђу и бораве у 

просторијама органа, 

2) одржавати растојање у затвореним просторима 

од најмање два метра, уз благовремено 

предузимање мјера дезинфекције и појачане 

хигијене и 

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту 

која пружа довољну заштиту запосленом и 

кориснику. 

20. Правни субјекти, републички органи управе, органи 

јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна 

овлашћења, као и васпитно –образовне установе требају 

организовати рад од куће за раднике  за послове за које је то 

могуће. 

21. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за 

инспекцијске послове путем надлежних инспектора и 

инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и 

Комунална полиција. 

22. Наређује се штабовима за ванредне ситуације јединица 

локалне самоуправе, а посебно штабовима за ванредне 

ситуације јединица локалне самоуправе у којима је погоршана 

епидемиолошка ситуација да, у складу са Законом о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број:121/12 и 46/17) а због погоршане 

епидемиолошке ситуације на својој територији донесу 

рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овом 

наредбом и да под хитно преузму све потребне мјере и радње 

на санацији епидемиолошке ситуације на територији своје 

локалне самоуправе те да о предузетим мјерама и радњама у 

року од 48 часова обавијеште Републички штаб за ванредне 

ситуације. 

23. Наређује се Стручно-оперативном тиму Републичког штаба 

за ванредне ситуације да свакодневно одржава сједнице, 

анализира епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и да 

на дневном нивоу подноси извјештаје Републичком штабу за 

ванредне ситуације. 

24. Непоштовање мјера забране из 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). 

25. 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. 

26. Ова Наредба ступа на снагу 29.03.2021.године и објавиће 

се у ''Службеном гласнику Града Дервента''. 

27. Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa 

о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим виросомкорона (COVID-19) на територији Града 

Дервента, број: 02-140-7/21 од 22. марта 2021. године. 
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29. март 2021.                                              Милорад Симић, с.р. 
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На основу члана 45. T. б),  г)  и  з) 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, 42/20 и 98/20), 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 Града Дервента (''Службени гласник Општине 

Дервента'', број 6/21) и Закључка о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 79-1/21 од 

06.04.2021. године, на приједлог Градског штаба за ванредне 

ситуације, Градоначелник града Дервенте, доноси  

Н А Р Е Д Б У  
О  С П Р О В О Ђ Е Њ У  М Ј Е Р А  З А  Р Е А Г О В А Њ Е  
Н А  П О Ј А В У  Б О Л Е С Т И  И З А З В А Н Е  Н О В И М  

В И Р У С О М  
К О Р О Н А  ( C O V I D - 1 9 )  Н А  Т Е Р И Т О Р И Ј И  

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 

и COVID-19 болести на територији Града Дервента и 

заштите и спасавања становништва од 08.04 до 

15.04.2021.године забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 

лицa, 

2) сва приватна окупљања у групама већим од 

10 лица (свадбе, крштења, 

рођендани, прославе и други породични        
скупови сличне природе), 

3) организација и извођење музике уживо у    
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 
пиће, на отвореном и у затвореном простору, 
 4)  рад  ,, wellness'' и спа центрима, 
 5) рад базенима осим за обављање тренажног 
процеса од стране професионалних спортиста и 
професионалних спортских  огранизација, 
6) рад скијалиштима и скијашким центрима, 
7) активности унутар установа културе које 
подразумјевају истовремено присуство више 
лица у истом простору (позоришта, биоскопи, 
музеји, галерије). 

2. У периоду од 08.04.2021.године до 15.04.2021.године 

органичава се радно вријеме  угоститељским објектима за 

исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или 

у оквиру других објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпе станице и др.) од 06:00 до 22:00 

часова, строго поштујући упутстава ЈСУ,,Инститиут за јавно 

здравство Републике Српске.“ 

3.Од 08.04.2021.године обуставља се васпитно-образовни рад 

у просторијама основних  школа за ученике од шестог до 

деветог разреда, као и за ученике средњих школа и студенте  

универзитета и установа за образовање одраслих у Републици 

Српској уз обавезу организовања наставе на даљину 

коришћењем средстава електронске комуникације. 

4. Задужују се ресорна министарства да проведу контролу 

спровођења Инструкције о начину одржавања наставе на 

даљину из тачке 3. ове наредбе. 
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5.  У периоду од 08.04.2021. године, школе страних језика и 

удружења грађана која пружају неформалне обуке за дјецу и 

ученике, као и ауто школе дужне су да наставу и активности 

које захтјевају рад са више људи  у групи (предавања, обуке 

прве помоћи и сл.) организују на даљину коришћењем 

средстава електронске комуникације. 

6. 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 упутстава ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске'' за боравак у затвореном простору, у 

зависности од дјелатности која се обавља. 

7. Изузетно од тачке 8., 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 и спортску активност 

у оквиру спортских објеката. 

8. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе 

заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко 

растојање од два метра, а у складу са упутством  ЈЗУ ''Институт 

за јавно здравство Републике Српске'' за коришћење заштитне 

маске на отвореном простору. 

9. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и 

остали продајни објекти до одреде једно или више лица за 

спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима 

објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са таком 6. 

ове наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног простора објекта. 

10. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица 

која 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) се придржавају упутстава ЈЗУ ''Институт за јавно 

здравство Републике Српске'' за организовање 

рада у зависности од дјелатности коју обављају. 

5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, 

уз могућност ускраћивања пружања услуге у 

случају непридржавања мјера. 

11.Од 08.04. до 15.04.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 

часова забрањује се свим привредним субјектима продаја 

алкохолних пића. 

12.Од 08.04. до 15.04.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске 

продаје.  

13. Од 08.04. до 15.04.2021. 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 али без присуства публике, родитеља 

или других лица која нису акредитована од стране 

организатора. 

14. Од 08.04. до 15.04.2021. године у аутобусима којим се 

обавља превоз лица у друмском саобраћају број лица која се 

превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за 

сједење. 

15. 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. 

16. Субјекти који пружају услуге грађанима 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. 

17. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу 

самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у 

складу са упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

18. Републички органи управе, органи јединица локалне 

самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења 

дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи 

начин: 

1) на улазу у службене просторије ограничити број 

особа које истовремено могу да уђу и бораве у 

просторијама органа, 

2) одржавати растојање у затвореним просторима 

од најмање два метра, уз благовремено 

предузимање мјера дезинфекције и појачане 

хигијене и 

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у 

јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту 

која пружа довољну заштиту запосленом и 

кориснику. 

19. Правни субјекти, републички органи управе, органи 

јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна 

овлашћења, као и васпитно –образовне установе требају 

организовати рад од куће за раднике  за послове за које је то 

могуће. 

20. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за 

инспекцијске послове путем надлежних инспектора и 

инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и 

Комунална полиција. 

21. Наређује се штабовима за ванредне ситуације јединица 

локалне самоуправе, а посебно штабовима за ванредне 

ситуације јединица локалне самоуправе у којима је погоршана 

епидемиолошка ситуација да, у складу са Законом о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број:121/12 и 46/17) а због погоршане 

епидемиолошке ситуације на својој територији донесу 

рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овом 

наредбом и да под хитно преузму све потребне мјере и радње 

на санацији епидемиолошке ситуације на територији своје 

локалне самоуправе те да о предузетим мјерама и радњама у 

року од 48 часова обавијеште Републички штаб за ванредне 

ситуације. 

22. Наређује се Стручно-оперативном тиму Републичког штаба 

за ванредне ситуације да свакодневно одржава сједнице, 

анализира епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и да 

на дневном нивоу подноси извјештаје Републичком штабу за 

ванредне ситуације. 

23. Непоштовање мјера забране и ограничења из 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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24. 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. 

28. Ова Наредба ступа на снагу 08.04.2021.године и објавиће 

се у ''Службеном гласнику Града Дервента''. 

29. Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa 

о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим виросомкорона (COVID-19) на територији Града 

Дервента, број: 02-140-9/21 од 05. априла 2021. године. 

 

 

Број: 02-140- 10/21                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК  
7.април 2021. године                                 Милорад Симић,с.р. 

Дервента          

87 

На основу члана 45. T. б),  г)  и  з) 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, 42/20 и 98/20), 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 Града Дервента (''Службени гласник Општине 

Дервента'', број 6/21) и Закључка о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 80-1/21 од 

09.04.2021. године, на приједлог Градског штаба за ванредне 

ситуације, Градоначелник града Дервенте, доноси  

Н А Р Е Д Б У  
О  С П Р О В О Ђ Е Њ У  М Ј Е Р А  З А  Р Е А Г О В А Њ Е  
Н А  П О Ј А В У  Б О Л Е С Т И  И З А З В А Н Е  Н О В И М  

В И Р У С О М  
К О Р О Н А  ( C O V I D - 1 9 )  Н А  Т Е Р И Т О Р И Ј И  

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-

CoV-2 и COVID-19 болести на територији Града 

Дервента и заштите и спасавања становништва од 

12.04 до 19.04.2021.године забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 

лицa, 

2) сва приватна окупљања у групама већим од 

10 лица (свадбе, крштења, 

рођендани, прославе и други породични 
скупови сличне природе), 

3) организација и извођење музике уживо у 
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 
пиће, на отвореном и у затвореном простору, 
 4)  рад  ,, wellness'' и спа центрима, 
 5) рад базенима осим за обављање тренажног 
процеса од стране професионалних спортиста и 
професионалних спортских  огранизација, 
6) рад скијалиштима и скијашким центрима, 
7) активности унутар установа културе које 
подразумјевају истовремено присуство више 
лица у истом простору (позоришта и биоскопи). 

2. Од 12.04.2021.године до 19.04.2021.године органичава се 

радно вријеме у периоду од од 06:00 до 22:00 часа: 

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће 

без обзира да ли послују самостално или у оквиру других 

објеката у којима се обавља привредна дјелатност 

(бензинске пумпе станице и др.), 

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат 

клубови, казина, томболе и др.). 

3.Од 12.04.2021.године наставиће се одвијање васпитно-

образовног  рада (настава) проширеног програма, свих 

спортских и других активности школске дјеце и омладине у 

просторијама основних  школа  у Републици Српској, у складу 

са Закључком Владе Републике Српске број:04/1-012-2-2184/20 

од 17.08.2020.године и Планом организовања рада основних и 

средњих школа и ђачких домова у школској 2020/2021. године 

за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-CoV-2) од 

24.08.2020.године, док ће се настава у средњим школама и 

високошколским установама наставити организовати  на 

даљину коришћењем средстава електронске комуникације. 

4. Задужују се Министарство просвјете и културе и 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање 

и информационо друштво да прате примјену  Инструкције о 

начину одржавања наставе на даљину у средњим и високо 

школским установама. 

5.  Задужују се све васпитно - образовне установе и 

градски/општински штабови за ванредне ситуације јединица 

локалних самоуправа у Републици Српској, да у складу са 

епидемиолошком ситуацијом у Републици Српској, редовно 

обавијештавају Министарство просвјете и културе, те да 

уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање 

наставе у школама и преласку на одвијање наставе на даљину. 

6. Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 5. 

ове Наредбе може да обухвата  све школе на подручју 

одређене јединице локалне самоуправе или само одређене 

школе са или без подручних одјељења. 

7. 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 упутстава ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске'' за боравак у затвореном простору, у 

зависности од дјелатности која се обавља. 

8. Изузетно од тачке 7., 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 и спортску активност 

у оквиру спортских објеката. 

9. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе 

заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко 

растојање од два метра, а у складу са упутством  ЈЗУ ''Институт 

за јавно здравство Републике Српске'' за коришћење заштитне 

маске на отвореном простору. 

10. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и 

остали продајни објекти до одреде једно или више лица за 

спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима 

објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са таком 7. 

ове наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног простора објекта. 

11. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица 

која 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, 
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4) се придржавају упутстава ЈЗУ ''Институт за јавно 

здравство Републике Српске'' за организовање 

рада у зависности од дјелатности коју обављају. 

5) одреде једно или више лица за спровођење 

епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, 

уз могућност ускраћивања пружања услуге у 

случају непридржавања мјера. 

12.Од 12.04. до 19.04.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 

часова забрањује се свим привредним субјектима продаја 

алкохолних пића. 

13.Од 12.04. до 19.04.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске 

продаје.  

14. Од 12.04. до 19.04.2021. године дозвољавају се 

организоване рекреативне и тренажне активности спортских 

организација и спортиста у групама до 30 лица као и  

професионалне такмичарске активности спортских 

организација и спортиста без присуства публике или других 

лица која нису акредитована од стране организатора. 

15. Од 12.04. до 19.04.2021. године у аутобусима којим се 

обавља превоз лица у  међуградском, друмском саобраћају 

број лица која се превозе не може бити већи од броја 

регистрованих мјеста за сједење, док у аутобусима у којима се 

обавља превоз лица у градском и приградском друмском 

саобраћају попуњеност аутобуса не може бити већа од 50% од 

капацитета аутобуса ( мјеста за стајање и мјеста за сједење). 

16. 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. 

17. Субјекти који пружају услуге грађанима 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. 

18. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу 

самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у 

складу са упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

19. Републички органи управе, органи јединица локалне 

самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења 

дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи 

начин: 

1) на улазу у службене просторије ограничити број 

лица која 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 

јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту 

која пружа довољну заштиту запосленом и 

кориснику. 

20. Правни субјекти, републички органи управе, органи 

јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна 

овлашћења, дужни су организовати рад од куће за раднике  за 

послове за које је то могуће. 

21. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за 

инспекцијске послове путем надлежних инспектора и 

инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и 

Комунална полиција. 

22. Наређује се штабовима за ванредне ситуације јединица 

локалне самоуправе, а посебно штабовима за ванредне 

ситуације јединица локалне самоуправе у којима је погоршана 

епидемиолошка ситуација да, у складу са Законом о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број:121/12 и 46/17) а због погоршане 

епидемиолошке ситуације на својој територији донесу 

рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овом 

наредбом и да под хитно преузму све потребне мјере и радње 

на санацији епидемиолошке ситуације на територији своје 

локалне самоуправе те да о предузетим мјерама и радњама у 

року од 48 часова обавијесте Републички штаб за ванредне 

ситуације. 

23. Наређује се Стручно-оперативном тиму Републичког штаба 

за ванредне ситуације да свакодневно одржава сједнице, 

анализира епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и да 

на дневном нивоу подноси извјештаје Републичком штабу за 

ванредне ситуације. 

24. Непоштовање мјера забране и ограничења из 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). 

25. 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. 

26. Ова Наредба ступа на снагу 12.04.2021.године и објавиће 

се у ''Службеном гласнику Града Дервента''. 

27. Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa 

о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим виросом корона (COVID-19) на територији Града 

Дервента, број: 79-1/21 од 06. априла 2021. године. 

 

Број: 02-140- 11/21                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК  

9. април 2021. године                                  Милорад Симић, с.р. 

Дервента          

88 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 

и 36/19) и члана 89. став 3. Статута града Дервента („Службени 

гласник града Дервента“, број 6/21)  Градоначелник града 

Дервента донио је  

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О  И М Е Н О В А Њ У  Т Е Х Н И Ч К О Г  Т И М А  З А  

И З Р А Д У  Е Л А Б О Р А Т А  О   О П Р А В Д А Н О С Т И  
К О Р И Ш Ћ Е Њ А  Г А С А  К А О  Е Н Е Р Г Е Н Т А  У :   Ј У  

С Р Е Д Њ О Ш К О Л С К И  Ц Е Н Т А Р  „ М И Х А Ј Л О  
П У П И Н “ ,   Ј У  С Т Р У Ч Н А  И  Т Е Х Н И Ч К А  
Ш К О Л А  И  Ј У  С П О Р Т С К И   Ц Е Н Т А Р  У  

Д Е Р В Е Н Т И  

 

1. Именује се Технички тим за израду Елабората о 

оправданости коришћења гаса као енергента у: ЈУ 

Средњошколски центар „Михајло Пупин“, ЈУ Стручна и 
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техничка школа и ЈУ Спортски  центар у Дервенти у 

сљедећем саставу: 

- Вуковић Драган, координатор 

- Жељко Будимир, члан 

-  Дражен Петковић, члан 

- Саша Добриловић, члан 

-  Зоран Сарић, члан 

-  Александар Петровић, члан 

 

2. Задатак Техничког тима је да пружи стручну подршку 

партнерима приликом израде Елабората о оправданости 

коришћења гаса као енергента у:  ЈУ Средњошколски центар 

„Михајло Пупин“, ЈУ Стручна и техничка школа и ЈУ Спортски  

центар у Дервенти. 

 

3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику града 

Дервента“. 

Број:02-111-50/21                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                   

7.април 2021. године                                    Милорад Симић, с.р. 

Дервента 

89 
Након упоређивања са изворником, утврђено је да је у 

објављеном тексту   Одлуке о усвајању Буџета Града Дервента 
за 2021. годину, број: 01-022-95/21 од 19. марта 2021. године 
(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21),  учињена 
штампарска грешка и на основу члана 160. Пословника о раду 
Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине 
Дервента“, број 9/17 и 6/21), врши се 
 

И  С  П  Р  А  В  К  А  
О Д Л У К Е  

О  У С В А Ј А Њ У  Б У Џ Е Т А  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  
З А  2 0 2 1 .  Г О Д И Н У  

 
 У Одлуци  о усвајању Буџета Града Дервента за 2021. 

годину, број: 01-022-95/21 од 19. марта 2021. године 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), врше се 

сљедеће исправке и то: 

1. У табели „БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ“ на позицији 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО, умјесто 

износа „8.317.000,00“ треба да стоји износ „7.600.000,00“, тако 

да се  индекс „97,2“ мијења и износи „88,8“,  у истој табели на 

позицији 717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО-

збирно умјесто износа „8.317.000,00“ треба да стоји износ 

„7.600.000,00“, тако да се индекс „97,2“ мијења и износи „88,8“. 

Наведена измјена доводи до измјене на позицији 710000 

Порески приходи, тако да умјесто „9.857.000,00 “ треба да стоји 

износ „9.140.000,00“ и индекс „99,5“ се мијења и износи „92,3“,  

на позицији „БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ“ умјесто износа 

„17.518.000,00“ треба да стоји износ „16.801.000,00 “ тако да се 

индекс „98,5“ мијења и износи „94,4“, и на позицији „УКУПНИ 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ“ умјесто износа „18.962.000,00“ треба да стоји износ 

„18.245.000,00“ , тако да се  индекс „103,4“ мијења и износи 

„99,5“ . 

 

2. У табели БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2021.ГОДИНУ-
ФИНАНСИРАЊЕ на позицији **** НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА 
СРЕДСТВА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА умјесто износа „0,00“ треба да стоји износ 
„717.000,00“ тако да се индекс „0,0“ мијења и износи  „179,3“. 
Наведена измјена доводи до измјена на позицији 
ФИНАНСИРАЊЕ тако да умјесто износа  „-996.150,00“ треба да 
стоји износ „-279.150,00 “ тако да се индекс „177,9“ мијења и 
износи „49,9“. 
 
3. Напријед наведене двије измјене доводе до измјена и у 
табели БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2021.ГОДИНУ-ОПШТИ 
ДИО, на позицији А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ тако да умјесто 
износа „17.518.000,00“ треба да стоји износ „16.801.000,00“ тако 
да се  индекс „98,5“ мијења и износи „94,4“, на позицији 710000 
Порески приходи умјесто износа „9.857.000,00“ треба да стоји 
износ „9.140.000,00“, тако да се и индекс „99,5“ мијења и износи 
„92,3“, на позицији 717000 Индиректни порези прикупљени 
преко УИО умјесто износа „8.317.000,00“ треба да стоји износ  
„7.600.000,00“ тако да се индекс „97,2“ мијења и износи „88,8“, 
на позицији В.БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 
умјесто износа „2.054.750,00“ треба да стоји износ 
„1.337.750,00“ тако да се индекс „71,0“ мијења и износи „46,2“, 
на позицији Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) умјесто 
износа „996.150,00“ треба да стоји износ „279.150,00“, тако да 
се индекс „177,9“ мијења и износи  „49,9“, на позицији Ђ.НЕТО 
ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)  умјесто износа „-996.150,00“ 
треба да стоји износ „-279.150,00“, тако да се  индекс „177,9“ 
мијења и износи „49,9“, и на позицији **** И.НЕУТРОШЕНА 
НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ ИЗ 
РАНИЈЕГ ПЕРИОДА умјесто износа „0,00“ треба да стоји износ 
„717.000,00“ тако да се индекс  „0,0“ мијења и износи „179,3“. 
 
4. Саставни дио ове исправке су табеле „БУЏЕТ ГРАДА 

ДЕРВЕНТА ЗА 2021.ГОДИНУ-ОПШТИ ДИО“, „БУЏЕТ ГРАДА 

ДЕРВЕНТА-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ“ и  „БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА 

ЗА 2021.ГОДИНУ-ФИНАНСИРАЊЕ“. 

5. Ова исправка ће се објавити у „Службеном гласнику Града 

Дервента“. 

Број: 01-022-114/21                                        в.д. секретар-а 

6.април 2021. године                                    Скупштине Града 

Дервента                                                   Сања Малешевић, с.р.                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              

                         

 

 

БУЏЕТ   ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

    
 Економск

и  

код 

Опис 
Буџет 2020. 

године 

Буџет 2021. 

године 

Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 17.793.500,00 16.801.000,00 94,4 
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710000 Порески приходи 9.907.000,00 9.140.000,00 92,3 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 0,00   

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности 750.000,00 778.000,00 103,7 

714000 Порези на имовину 601.000,00 713.000,00 118,6 

715000 Порези на промет производа и услуга 0,00 40.000,00   

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00   

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 8.554.000,00 7.600.000,00 88,8 

719000 Остали порески приходи 2.000,00 9.000,00 450,0 

720000 Непорески приходи 7.065.100,00 6.761.000,00 95,7 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 
674.500,00 679.000,00 

100,7 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 6.228.700,00 5.962.000,00 95,7 

723000 Новчане казне 7.000,00 8.000,00 114,3 

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 

размјене између или унутар јединица власти 
0,00 12.000,00 

  

729000 Остали непорески приходи 154.900,00 100.000,00 64,6 

730000 Грантови 20.000,00 20.000,00 100,0 

731000 Грантови 20.000,00 20.000,00 100,0 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 801.400,00 880.000,00 109,8 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 801.400,00 880.000,00 109,8 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00   

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 14.899.300,00 15.463.250,00 103,8 

410000 Текући расходи  14.693.000,00 15.214.650,00 103,6 

411000 Расходи за лична примања запослених 7.275.630,00 7.397.570,00 101,7 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.144.170,00 3.058.080,00 97,3 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 147.500,00 113.500,00 76,9 

414000 Субвенције 350.000,00 500.300,00 142,9 

415000 Грантови 1.495.100,00 1.526.500,00 102,1 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 
2.136.800,00 2.411.300,00 

112,8 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 

обавезног социјалног осигурања 
0,00 0,00 

  

418000 

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи 

трансакција размјене између или унутар јединица власти 35.400,00 55.400,00 156,5 

419000 Расходи по судским рјешењима 108.400,00 152.000,00 140,2 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 97.100,00 98.600,00 101,5 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 97.100,00 98.600,00 101,5 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00   

* * * * Буџетска резерва 109.200,00 150.000,00 137,4 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 2.894.200,00 1.337.750,00 46,2 
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  Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)   -2.334.350,00 -1.058.600,00 45,3 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 546.000,00 1.439.000,00 263,6 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 0,00   

812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00   

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 500.000,00 1.397.000,00 279,4 

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 

обустављених пословања 
0,00 0,00 

  

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00   

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 
46.000,00 42.000,00 

91,3 

880000 
II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између 

или унутар јединица власти 
0,00 5.000,00 

  

881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0,00 5.000,00 

  

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 2.880.350,00 2.502.600,00 86,9 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.571.050,00 2.141.300,00 83,3 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00   

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 10.000,00 80.000,00 800,0 

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00   

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00   

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже 

и сл. 
299.300,00 281.300,00 

94,0 

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0,00 0,00   

580000 
IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између 

или унутар јединица власти 
0,00 0,00 

  

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0,00 0,00 

  

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 559.850,00 279.150,00 49,9 

          

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -559.850,00 -279.150,00 49,9 

  Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)   1.000,00 1.000,00 100,0 

910000 I Примици од финансијске имовине 1.000,00 1.000,00 100,0 

911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 1.000,00 100,0 

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0,00 0,00 

  

610000 II Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар 

јединица власти 
0,00 0,00 

  

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -894.100,00 -932.400,00 104,3 

920000 I Примици од задуживања 0,00 0,00   

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00   
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928000 
Примици од задуживања из транскација између или унутар 

јединица власти 
0,00 0,00 

  

620000 II Издаци за отплату дугова 894.100,00 932.400,00 104,3 

621000 Издаци за отплату дугова 864.500,00 902.500,00 104,4 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 

јединица власти 
29.600,00 29.900,00 

101,0 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -66.750,00 -64.750,00 97,0 

930000 I Остали примици 137.000,00 176.000,00 128,5 

931000 Остали примици 65.000,00 51.000,00 78,5 

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 72.000,00 125.000,00 173,6 

630000 II Остали издаци 203.750,00 240.750,00 118,2 

631000 Остали издаци 105.150,00 123.150,00 117,1 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 98.600,00 117.600,00 119,3 

**** 
И. НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ 

СУФИЦИТ   ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА    
400.000,00 717.000,00 

179,3 

          

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0,00 0,00   

 

  БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА  ЗА 2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 
  

  
 

Економски 

код 
О п и с 

Буџет 2020. 

године 

Буџет 2021. 

године 

Индек

с 

4/3 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 17.793.500,00 16.801.000,00 94,4 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 9.907.000,00 9.140.000,00 92,3 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 0,00   

711100 Порези на доходак 0,00 0,00   

711200 Порези на добит правних лица 0,00 0,00   

711300 Порези на приходе капиталних добитака 0,00 0,00   

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

712100 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 

дјелатности 750.000,00 778.000,00 103,7 

713100 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 

дјелатности 
750.000,00 778.000,00 

103,7 

714000 Порези на имовину 601.000,00 713.000,00 118,6 

714100 Порези на имовину 601.000,00 713.000,00 118,6 

714200 Порези на насљеђе и поклоне 0,00 0,00   

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 0,00 0,00   

714900 Остали порези на имовину 0,00 0,00   

715000 Порези на промет производа и услуга 0,00 40.000,00   

715100 Порези на промет производа 0,00 0,00   
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715200 Порези на промет услуга 0,00 0,00   

715300 Акцизе 0,00 40.000,00   

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00   

716100 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00   

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 8.554.000,00 7.600.000,00 88,8 

717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 8.554.000,00 7.600.000,00 88,8 

719000 Остали порески приходи 2.000,00 9.000,00   

719100 Остали порески приходи 2.000,00 9.000,00   

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 7.065.100,00 6.761.000,00 95,7 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика 
674.500,00 679.000,00 

100,7 

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 0,00 0,00   

721200 Приходи од закупа и ренте 674.500,00 679.000,00 100,7 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 0,00 0,00   

721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата 0,00 0,00   

721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 0,00 0,00   

721600 
Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика 

из пословних и инвестиционих активности 
0,00 0,00 

  

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 6.228.700,00 5.962.000,00 95,7 

722100 Административне накнаде и таксе 221.000,00 191.000,00 86,4 

722200 Судске накнаде и таксе 0,00 0,00   

722300 Комуналне накнаде и таксе 537.000,00 473.000,00 88,1 

722400 Накнаде по разним основама 1.174.000,00 1.187.000,00 101,1 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 4.296.700,00 4.111.000,00 95,7 

723000 Новчане казне 7.000,00 8.000,00 114,3 

723100 Новчане казне 7.000,00 8.000,00 114,3 

728000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

трансакција размјене између или унутар јединица 

власти 

0,00 12.000,00 

  

728100 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

трансакција са другим јединицама власти 
0,00 0,00 

  

728200 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

трансакција унутар исте јединице власти 
0,00 12.000,00 

  

729000 Остали непорески приходи 154.900,00 100.000,00 64,6 

729100 Остали непорески приходи 154.900,00 100.000,00 64,6 

730000 Г р а н т о в и 20.000,00 20.000,00 100,0 

731000 Грантови 20.000,00 20.000,00 100,0 

731100 Грантови из иностранства 0,00 0,00   

731200 Грантови из земље 20.000,00 20.000,00 100,0 

780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц 

а   в л а с т и 801.400,00 880.000,00 109,8 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 801.400,00 880.000,00 109,8 

787100 Трансфери од државе 0,00 0,00   
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787200 Трансфери од ентитета 800.400,00 879.000,00 109,8 

787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе 1.000,00 1.000,00 100,0 

787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања 0,00 0,00   

787900 Трансфери од осталих јединица власти 0,00 0,00   

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00   

788100 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00   

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 546.000,00 1.444.000,00 264,5 

810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 546.000,00 1.439.000,00 263,6 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 0,00   

811100 Примици за зграде и објекте 0,00 0,00   

811200 Примици за постројења и опрему 0,00 0,00   

811300 Примици за биолошку имовину 0,00 0,00   

811400 Примици за инвестициону имовину 0,00 0,00   

811900 Примици за осталу произведену имовину 0,00 0,00   

812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00   

812100 Примици за драгоцјености 0,00 0,00   

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 500.000,00 1.397.000,00 279,4 

813100 Примици за земљиште 500.000,00 1.397.000,00 279,4 

813200 Примици за подземна и површинска налазишта 0,00 0,00   

813300 Примици за остала природна добра 0,00 0,00   

813900 Примици за осталу непроизведену имовину 0,00 0,00   

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји 

и обустављених пословања 
0,00 0,00 

  

814100 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 

обустављених пословања 
0,00 0,00 

  

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00   

815100 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00   

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 46.000,00 42.000,00 91,3 

816100 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и сл. 46.000,00 42.000,00 91,3 

880000 

П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м о в и н у   и з   

т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и 

ц а   в л а с т и 

0,00 5.000,00 

  

881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција 

између или унутар јединица власти 
0,00 5.000,00 

  

881100 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим 

јединицама власти 
0,00 0,00 

  

881200 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим 

буџетским корисницима исте јединице власти 
0,00 5.000,00 

  

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 18.339.500,00 18.245.000,00 99,5 
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БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

  
   

 
Економски  

код 
О п и с 

Буџет 2020. 

године 

Буџет 2021. 

године 

Индек

с 

4/3 

1 2 3 4 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -559.850,00 -279.150,00 49,9 

  Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е 1.000,00 1.000,00 100,0 

910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 1.000,00 1.000,00 100,0 

911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 1.000,00 100,0 

911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција) 0,00 0,00   

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу 0,00 0,00   

911300 Примици од финансијских деривата 0,00 0,00   

911400 Примици од наплате датих зајмова 1.000,00 1.000,00 100,0 

911500 Примици по основу орочених новчаних средстава 0,00 0,00   

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0,00 0,00 

  

918100 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим 

јединицама власти 
0,00 0,00 

  

918200 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 
0,00 0,00 

  

610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00 0,00   

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) 0,00 0,00   

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 0,00 0,00   

611300 Издаци за финансијске деривате 0,00 0,00   

611400 Издаци за дате зајмове 0,00 0,00   

611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава 0,00 0,00   

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација између или 

унутар јединица власти 
0,00 0,00 

  

618100 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама 

власти 
0,00 0,00 

  

618200 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 
0,00 0,00 

  

          

  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е -894.100,00 -932.400,00 104,3 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 0,00 0,00   

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00   

921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција) 0,00 0,00   

921200 Примици од узетих зајмова 0,00 0,00   

928000 
Примици од задуживања из транскација између или унутар 

јединица власти 
0,00 0,00 

  

928100 Примици од задуживања код других јединица власти 0,00 0,00   
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928200 
Примици од задуживања код других буџетских корисника исте 

јединице власти 
0,00 0,00 

  

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 894.100,00 932.400,00 104,3 

621000 Издаци за отплату дугова 864.500,00 902.500,00 104,4 

621100 
Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев 

акција) 
0,00 0,00 

  

621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима 0,00 0,00   

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 864.500,00 902.500,00 104,4 

621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства 0,00 0,00   

621900 Издаци за отплату осталих дугова 0,00 0,00   

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 

јединица власти 
29.600,00 29.900,00 

101,0 

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 29.600,00 29.900,00 101,0 

628200 
Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте 

јединице власти 
0,00 0,00 

  

          

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И -66.750,00 -64.750,00 97,0 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 137.000,00 176.000,00 128,5 

931000 Остали примици 65.000,00 51.000,00 78,5 

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 53.000,00 51.000,00 96,2 

931200 Примици по основу депозита и кауција 0,00 0,00   

931300 Примици по основу аванса 0,00 0,00   

931900 Остали примици 12.000,00 0,00 0,0 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица 

власти 
72.000,00 125.000,00 

173,6 

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти 72.000,00 125.000,00 173,6 

938200 
Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама 

исте јединице власти 
0,00 0,00 

  

630000 О с т а л и   и з д а ц и 203.750,00 240.750,00 118,2 

631000 Остали издаци 105.150,00 123.150,00 117,1 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 82.500,00 94.500,00 114,5 

631200 Издаци по основу депозита и кауција 0,00 0,00   

631300 Издаци по основу аванса 0,00 0,00   

631900 Остали издаци 22.650,00 28.650,00 126,5 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти 
98.600,00 117.600,00 

119,3 

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 98.600,00 117.600,00 119,3 

638200 
Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте 

јединице власти 
0,00 0,00 

  

**** 
НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ 

СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА    
400.000,00 717.000,00 

179,3 
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