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На основу члана 39. став 2. тачка 27. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 27. Статута града 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 6/21), 

Скупштина града Дервента на 6. сједници, одржаној 25. јуна 

2021. године, усвојила је  

Е Т И Ч К И   К О Д Е К С  
С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

 I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

 Овим Етичким кодексом Скупштине града Дервента (у 

даљем тексту: Етички кодекс) утврђују се етичка правила и 

принципи понашања која се очекују од изабраног представника 

- одборника који представља грађане у Скупштини града 

Дервента. 

Члан 2. 

 Одборник Скупштине града Дервента, као непосредно 

изабрани представник свих грађана града Дервента, обавезује 

се на поштовање овог етичког кодекса, а све у циљу јачања и 

оправдања јавног повјерења, унапређења личног и политичког 

дигнитета, промовисања Скупштине града која треба да ужива 

општу друштвену подршку и посвећеност општем и јавном 

интересу, о чему потписује посебну изјаву о прихватању и 

обавези поштовања овог етичког кодекса. 

 II ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА 

Члан 3. 

 (1) Принципи понашања установљени овим етичким 

кодексом примјењиваће се на сједницама Скупштине града, 

сједницама њених радних тијела, као и у другим случајевима 

предвиђеним етичким кодексом. 

 (2) Одборник ће своје одлуке и активности обављати 

искључиво у оквиру Устава, Закона, Статута града, Пословника 

о раду Скупштине града, овог Етичког кодекса и других прописа 

и по поступцима прописаним наведеним актима. 

 (3) Одборник ће се у обављању својих права и 

дужности придржавати позитивних прописа, а у складу са 

општим интересом, који искључује рад за финансијску добит 

или било коју директну или индиректну накнаду (корист), за 

себе и друга лица, осим одборничког додатка за свој рад 

утврђеног посебном одлуком.  

 (4) Одборник ни једну своју одлуку неће донијети, 

нити ће гласати, нити ће пропустити да јавно изнесе свој став, 

уколико му је познато да одређени акт, који треба да се донесе, 

није у складу са прописима или да се није поштовала 

процедура његовог доношења. 

 (5) У свом дјеловању одборник, према свом знању и 

способности, самостално доноси одлуке, у складу са најбољим 

интересом грађана и у складу са општим интересом за који су 

одговорни. 

Члан 4.  

 (1) Одборник ће се у обављању својих права и 

дужности суздржавати од било каквог понашања које се, по 

позитивним прописима, може окарактерисати као активно или 

пасивно подмићивање, у вези са подржавањем или 

неподржавањем одређеног приједлога акта. 

 (2) Одборник неће тражити ни за себе, ни за друге, 

нити ће прихватити поклон или неку другу корист, као што неће 

нудити поклон, у вези са обављањем својих права и дужности. 

 

Члан 5.  

 Одборник се неће финансијски или на неки други начин 

обавезати према физичким и правним лицима, који би могли 

утицати на обављање његових јавних дужности. 

Члан 6.  

 Одборник своје дужности извршава поштено, у 

најширем смислу ријечи, и за своја поступања у вршењу 

дужности одговоран је јавности. 
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Члан 7. 

 (1) У међусобној комуникацији и комуникацији са 

јавношћу, те комуникацији са осталим учесницима на 

сједницама Скупштине града и њених радних тијела, одборник 

ће наступати са уважавањем и поштовањем, избјегавајући 

коришћење израза који могу да омаловаже друге личности или 

групе. 

 (2) Одборник ће своје понашање усмјерити ка јачању 

повјерења према институцији у којој врши мандат. 

 (3) Одборник је одговоран грађанима за вршење своје 

функције у мандатном периоду на који је изабран. 

Члан 8. 

 (1) Одборник ће се у сваком случају придржавати 

одредби Закона о спречавању сукоба интереса и других 

прописа који уређују неспојивост функције изабраног 

представника са функцијом или положајем у локалној управи, 

државним органима и јавним предузећима и установама. 

 (2) У свим случајевима наступања сукоба интереса или 

неспојивости функције одборник ће, у најкраћем року, пријавити 

такве случајеве и према свом опредјељењу одабрати једну од 

позиција. 

 (3) Одборник ће у сваком случају пријавити сукоб 

интереса, ако се разматра одређени акт, који треба да буде 

усвојен, а по коме би он, или његови сродници, или правни 

субјект у коме има финансијски или други интерес, требао да 

оствари какву корист или привилегију и приликом одлучивања 

ће се изузети од гласања. 

Члан 9. 

 (1) Одборник је дужан да присуствује сједницама 
Скупштине и њених радних тијела. 
 
 (2) Одборник не може користити ријечи или изразе 
којима вријеђа и омаловажава другог, нарушава углед 
Скупштине града, те подстиче на мржњу и насиље. 
 
 (3) Одборник ће водити рачуна да не користи мобилни 
телефон, лаптоп, часописе и књиге, у вријеме одржавања 
сједнице Скупштине и њених радних тијела на начин којим би 
ометао рад сједнице. 
 
 (4) Одборник не може да нарушава ток сједнице, 
прекида говорника на начин да ремети ред на сједници. 
 
 (5) У вријеме одржавања сједнице Скупштине и њених 
радних тијела, као и приликом обављања свечаног чина 
вјенчања,  одборник је дужан да буде примјерно и уредно 
обучен. 
 
III МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОДБОРНИКА И ОДНОСИ 
ОДБОРНИКА И ДРУГИХ УЧЕСНИКА У РАДУ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА 
 

Члан 10. 

 

 (1) Међусобни односи одборника и односи одборника 

и других учесника у раду Скупштине града и њених радних 

тијела, заснивају се на међусобној сарадњи и уважавању. 

 

 (2) Одборник је дужан да поштује и уважава улогу и 

одговорност запослених у Градској управи Града Дервента, без 

притисака у погледу извршавања послова и радних задатака 

који су им повјерени. 

 

 (3) Одборник неће захтијевати од запослених у 

Градској управи, било какве радње којима би себи или другима 

омогућили какву противправну корист или у сврху остваривања 

политичких циљева политичког субјекта којем припада. 

 

IV ОДНОСИ СА МЕДИЈИМА 

Члан 11. 

 (1) Одборници ће у свом дјеловању, а у вези са 

одлукама које доносе, бити увијек отворени и благовремено 

обавјештавати јавност путем средстава јавног информисања. 

 (2) Медијима ће пружати потпуну информацију, под 

једнаким условима, везано за обављање своје дужности и неће 

давати ниједну повјерљиву информацију, нити информације 

које се тичу приватног живота других одборника или трећих 

лица. 

 (3) Одборници ће, у комуникацији са представницима 

средстава јавног информисања,  избјегавати обмањивање, 

манипулацију и неучтивност. 

 

 
V  ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ И МЈЕРЕ  
 

Члан 12. 
 

 (1) Одборници ће се узајамно подсјећати и позивати 

на обавезност поштовања принципа понашања утврђених овим 

Етичким кодексом. 

 

 (2) Одборнику који непоштује неку од одредби овог 

Етичког кодекса може бити изречена мјера: 

 1) усмена опомена и 

 2) мјера умањења одборничког додатка. 

 

Члан 13. 

 Мјера умањења одборничког додатка одборнику изриче 

се једнократно, у висини од 10% до 30% од висине одборничког 

додатка, осим у случајевима када је одлуком Скупштине града 

другачије прописано. 

Члан 14. 

 (1) Усмена опомена се изриче за непоштивање 

одредби Етичког кодекса које се односе на: 

 1) коришћење мобилног телефона, лаптопа, часописа, 

књига у вријеме одржавања сједнице Скупштине града и њених 

радних тијела, 

 2) непримјерено и неуредно одијевање за вријеме 

трајања сједнице Скупштине града и њених радних тијела, 

 3) прекидање говорника на начин да се ремети ред на 

сједници, 

 4) ходање по сали за вријеме трајања сједнице 

Скупштине и њених радних тијела и  

 5) међусобни разговори којим се омета ток сједнице. 

 

 (2) Мјера умањења одборничког додатка се изриче за 

непоштивање одредби Етичког кодекса које се односе на: 

 1) неоправдано напуштање сједнице Скупштине града 

и сједнице њених радних тијела, 

 2) коришћење ријечи и израза којима се вријеђа и 

омаловажава други, нарушава углед Скупштине града, те 

подстиче мржња и насиље, 

 3) захтијевање од запослених у Градској  управи било 

каквих радњи којима би себи или другима омогућили какву 

противправну корист или у сврху политичких циљева, 

 4) коришћење ријечи или израза којима се вријеђају 

или омаловажавају запослени у Градској управи и њихов рад, 
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 5) примање било какве накнаде, осим одборничког 

додатка и накнада утврђених одлуком Скупштине града, 

 6) примање поклона или давање поклона за себе или 

за друга лица, чиме се може утицати на доношење одлуке 

Скупштине града, 

 7) непридржавање одредби о сукобу интереса или 

неспојивости функција, 

 8) давање медијима повјерљивих информација, 

 9) давање информација које се тичу приватног живота 

одборника или других лица, 

 10) удаљавање са сједнице због повреде реда на 

сједници Скупштине, и  

 11) након изрицања три пута мјере усмена опомена. 

 

Члан 15. 
 

 (1) Одбор за праћење примјене Етичког кодекса (у 

даљем тексту: Одбор) надлежан је за праћење и анализирање 

примјене Етичког кодекса. 

 

 (2) Одбор поступа по појединачним приједлозима за 

утврђивање постојања непоштивања одредби Етичког кодекса 

и овлашћен је да спроведе поступак испитивања основаности 

пријаве, да спроведе доказни поступак и да након тога утврди 

да ли постоји нека од повреда Етичког кодекса. 

 

Члан 16.  

 

 (1) Пријаву за повреду Етичког кодекса може да 

поднесе предсједник Скупштине, Колегијум Скупштине, сваки 

одборник и грађани. 

 

 (2) У пријави се наводи која је одредба Етичког 

кодекса није поштована, на који начин је учињена уз навођење 

доказа. 

 

 (3) Ако Одбор након разматрања пријаве закључи да 

није било повреде неке од одредаба овог Етичког кодекса, о 

томе ће обавијестити подносиоца пријаве. 

 

 (4) Ако Одбор закључи да је одборник повриједио неку 

од одредаба овог Етичког кодекса, Скупштини града поднијеће 

детаљан извјештај са приједлогом за изрицање мјере. 

 

 (5) Мјеру усмене опомене изриче предсједник 

Скупштине града, а мјеру умањења одборничког додатка након 

спроведеног поступка и на приједлог Одбора за праћење 

примјене Етичког кодекса, изриче Скупштина града својом 

одлуком коју доноси већином гласова одборника. 

 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

 

 Ступањем на снагу овог Етичког кодекса престаје да 

важи Етички кодекс Скупштине општине Дервента („Службени 

гласник општине Дервента“, број 10/17). 

 

Члан 18. 

 

 Овај Етички кодекс ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-305/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                    

25. јуна 2021. године                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА  

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                               
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         На основу члана 39. став 2. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19) и члана 22. став 1. тачка а. подтачка 1. Закона 
о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (Службени 
гласник Републике Српске”, број: 121/12 и 46/17) и члана 37. 
став 2. тачка 12. Статута града Дервента („Службени гласник 
града Дервента”, број 6/21), Скупштина града Дервента на 6. 
сједници одржаној 25. јуна 2021.  године, донијела је 

 

О Д Л У К У  
О  О Р Г А Н И З А Ц И Ј И  И  Ф У Н К Ц И О Н И С А Њ У  

Ц И В И Л Н Е  З А Ш Т И Т Е  У   
О Б Л А С Т И  З А Ш Т И Т Е  И  С П А С А В А Њ А  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  

 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
 

          Овом одлуком, у складу са Законом о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон) и 
Процјеном угрожености подручја општине Дервента од 
елементарне непогоде и друге несреће („Службени гласник 
општине Дервента”, број 6/14), утврђују се: организација, 
програмирање и планирање, права и обавезе грађана, органа 
града, привредних друштава и других правних лица, 
обучавање, оспособљавање, финансирање и друга питања од 
значаја за организовање система заштите и спасавања, a ради 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.  
 

Члан 2. 
 

          Цивилна заштита града Дервента је плански организован 
и обједињен облик управљања и организовања снага и 
субјеката система заштите и спасавања на спровођењу 
превентивних и оперативних мјера у извршавању задатака 
заштите и спасавања људи и добара од посљедица 
елементране непогоде и друге несреће, укључујући и мјере 
опоравка од њихових посљедица.  
 

Члан 3. 
 
          (1) Задатак цивилне заштите у систему заштите и 
спасавања обављају сљедеће снаге: Штаб за ванредне 
ситуације, Јединице специјализоване и опште намјене, Тимови 
цивилне заштите, Повјереници заштите и спасавања, 
организационе јединице градске управе, привредна друштва, 
јединице и тимови које формирају привредна друштва, 
удружења грађана и друге невладине организације, 
професионалне и хитне службе ( ватрогасци, медицинске, 
ветеринарске и друге службе) и грађани. 
 
          (2) Ангажовање снага из овог плана врши се у складу са 
чланом 9. Закона.  
 

Члан 4. 
 

          Активности заштите и спасавања врше се кроз 
провођење:  

1) превентивних активности заштите и спасавања, 
2) оперативних активности заштите и спасавања, 
3) активности које се предузимају у случају 

непосредне пријетње и ризика од опасности, 
4) активности које се предузимају за вријеме ризика 

од опасности и  
5) активности које се проводе приликом отклањања 

посљедица од настале опасности. 
 
ПРАВА И НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДА  

 
Члан 5. 

 
          Скупштина града у области заштите и спасавања има 
сљедеће надлежности:  
     1) доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне 
заштите у систему заштите и спасавања и   обезбјеђује њено 
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спровођење, у складу са јединственим системом заштите и 
спасавања на територији Републике Српске, 
     2) доноси Процјену угрожености од елементарне непогоде и 
друге несреће, 
     3) доноси Програм за смањење ризика од елементарне 
непогоде и друге несреће, 
     4) доноси Одлуку о формирању штаба за ванредне 
ситуације, 
     5) планира и утврђује изворе финансирања активности  
цивилне заштите у области заштите и спасавања 
     6) разматра стање у области заштите и спасавања једном 
годишње, 
     7) доноси Одлуку о утврђивању локације за уништавање 
експлозивних средстава заосталих из ратова (у даљем тексту: 
ЕСЗР) и мина на приједлога надлежне организационе јединице 
цивилне заштите града уз писмену процјену и мишљење 
Управе цивилне заштите и  
     8) врши и друге пслове из области заштите и спасавања. 
 

Члан 6. 
 
          Градоначелник у области заштите и спасавања има 
сљедеће надлежности: 
      1) предлаже доношење одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите у области заштите и 
спасавања, 
      2) управља системом цивилне заштите у области заштите и 
спасавања у граду, 
      3) предлаже Процјену угрожености од елементарне 
непогоде и и друге несреће, 
      4) предлаже Програм за смањење ризика од елементарне 
непогоде и друге несреће, 
      5) доноси План заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће, 
      6) организује и спроводи послове осматрања, 
обавјештавања и узбуњивања на нивоу града, 
      7) именује Штаб за ванредне ситуације и оснива јединице и 
тимове цивилне заштите, 
       8) именује и разрјешава Командире јединица и тимова 
цивилне заштите и повјеренике, 
       9) доноси Годишњи план обуке и оспособљавања Штаба за 
ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и 
повјереника у складу са Планом обуке и оспособљавања за 
заштиту и спасавање у Републици, 
      10) усаглашава и верификује планове Управе цивилне 
заштите за деактивирање специфичног ЕСЗР, 
       11) наређује поступање по плану приправности, 
       12) проглашава ванредну ситуацију на подручју града, 
       13) наређује мобилизацију и употребу снага и средстава за 
заштиту и спасавање, 
       14) наређује узбуњивање, 
       15) наређује евакуацију и збрињавање у случају 
елементарне непогоде и друге несреће, 
       16) доноси одлуку којом одређује привредна друштва и 
друга правна лица која су обавезна да поступају у складу са 
чланом 23. Закона, 
       17) доноси одлуку о формирању комисије за процјену 
штете проузроковане елементарном непогодом и другом 
несрећом, 
       18) подноси извјештаје Скупштини града о стању у области 
заштите и спасавања, 
        19) закључује уговоре и споразуме о извршавању задатака 
цивилне заштите у области заштите и спасавања, 
        20) доноси одлуку о упућивању помоћи сусједним и другим 
јединицама локалне самоуправе које су погођене 
елементарном непогодом и другом несрећом, 
        21) извршава наредбе Републичког штаба за ванреде 
ситуације, 
        22) остварује сарадњу са Управом цивилне заштите и 
начелницима сусједних и других јединица локалне самоуправе 
о питањима од заједничког интереса за заштиту и спасавање и 
        23) врши и друге послове из области заштите и 
спасавања. 
 

Члан 7. 
 

          Одјељење за стамбено-комуналне послове у области 
заштите и спасавања има сљедеће надлежности: 

1) израђује Процјену угрожености од елементарне 
непогоде и друге несреће, 

              2) израђује Програм за смањење ризика од 
елементарне непогоде и друге несреће у граду, 

3) израђује План заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће, 

4) припрема одлуку о организацији и функционисању 
цивилне заштите у 

систему заштите и спасавања,  
             5) организује, прати и реализује обуку грађана из 
области личне, узајамне и колективне заштите, 

6) организује, прати и реализује обуку снага цивилне 
заштите, 

7) организује и координира спровођење мјера и 
задатака цивилне заштите у  

области заштите и спасавања, 
8) врши координацију дјеловања субјеката од значаја 

за заштиту и спасавање у  
случају елементарне непогоде и друге несреће у граду, 
             9) предлаже годишњи план обуке и оспособљавања 
штаба за ванредне ситуације јединица и тимова цивилне 
заштите и повјереника, 
            10) предлаже програм самосталних вјежби и израду 
елабората за извођење вјежби заштите и спасавања органа 
управе, привредних друштава и других правних лица, 
            11) води евиденцију припрадника цивилне заштите и 
врши њихово распоређивање у јединице и тимове цивилне 
заштите и повјереника,  
           12) води евиденцију материјално – техничких средстава 
грађана, привредних друштава и других правних лица и служби 
која се могу ставити у функцију цивилне заштите, 
          13) учествује у набавци средстава и опреме за заштиту и 
спасавање за потребе јединица и тимова цивилне заштите и 
грађана и води бригу о њиховој исправности, чувању и 
употреби, 
          14) даје стручна упутства грађанима, привредним 
друштвима и другим правним лицима о питањима заштите и 
спасавања,  
          15) информише јавност о опасностима од елементарне 
непогоде и друге несреће и мјерама и задацима заштите и 
спасавања, 
          16) подноси извјештаје и информације Градоначелнику и 
Управи цивилне заштите, 
          17) предлаже локацију за уништење ЕСЗР, 
          18) води прописану базу података и друге евиденције и  
          19) врши и друге послове из области заштите и 
спасавања. 
 
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРИВРЕДНИХ  
ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 

 
Члан 8. 

 
          Привредна друштва и друга правна лица која обављају 
дјелатност из области здравствене заштите, ветеринарских, 
стамбених и комуналних дјелатности, шумарства, 
пољопривреде, грађевинарства, енергетике, транспорта, 
снабдијевања, угоститељства, ватрогаства, екологије и других 
области којима се обављају дјелатности од значаја за заштиту 
и спасавање дужни су да: 

1) израђују процјену угрожености од елементарне 
непогоде и друге несреће, 

2) израђују план заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће, 

3) организују заштиту и спасавање од процијењених 
опасности, 

4) припремају и учествују у извршавању задатака  
заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће, 

5) обезбјеђују услове и средства за сповођење 
заштите и спасавања запослених и примјењују мјере и задатке 
заштите и спасавања, 

6) формирају, обучавају и опремају јединице и 
тимове заштите и спасавања и исте ангажују за извршавање 
задатака заштите и спасавања самостално и на захтјев 
надлежног органа, 
             7) успостављају и одржавају систем обавјештавања и 
узбуњивања запослених и становништва од опасности, 
              8) суфинансирају превентивне активности града, 
пропорционално обиму и степену пријетње која произилази из 
њихове дјелатности,  

9) информишу град о стању заштите и спасавања 
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омогућавају увид у планове и друга акта из области заштите и 
спасавања и  

10) у складу са годишњим планом обуке и 
оспособљавања штаба за ванредне ситуације, јединица и 
тимова цивилне заштите и повјереника за заштиту и спасавање 
у општини, учествују у обуци и вјежбама.  
 
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА 

 
Члан 9.  

 
          (1) За заштиту од елементарне непогоде и друге несреће 
грађани имају право и дужност учествовати у заштити и 
спасавању, давати материјална средства и обучавати се за 
личну, узајамну и колективну заштиту, као и за спровођење 
мјера заштите и спасавања. 
 
          (2) Поред права и дужности из става 1. овог члана, 
грађани имају и друга права и дужности утврђене Законом. 
 
 

Члан 10. 
 

          У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су 
да учествују радно способни грађани – мушкарци од 18 до 60 
година старости, односно жене од 18 до 55 година. 
 

Члан 11. 
 

          (1) Грађани који буду позвани на вршење послова 
заштите и спасавања имају право на новчану накнаду 
(изгубљена зарада, превоз, смјештај и исхрану), сходно 
одредбама Закона.  
 
          (2) Средства за накнаду из става 1. овог члана 
обезбјеђују се из буџета града, а исплаћује их орган који је 
извршио ангажовање. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЈЕЛАТНОСТ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 
Члан 12. 

 
          Цивилна заштита града организује се у складу са 
процјеном угожености људи и материјалних добара на подручју 
града, која обезбјеђује оптимално и рационално ангажовање 
свих расположивих снага и средстава на задацима заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће. 
 

Члан 13. 
 

          Организовање, припремање и функционисање цивилне 
заштите на територији града заснива се на: 
             1) процјени угрожености од елементарне непогоде и 
других несрећа и процјени потреба и могућности за заштиту и 
спасавање и отклањања посљедица недаћа, 

2) досљедном провођењу превентивних мјера 
заштите, 

3) провођењу личне, узајамне и колективне заштите, 
кроз организовано учешће грађана,  
             4) организовању предузећа, органа, служби и других 
правних лица, која у оквиру својих редовних дјелатности 
обезбјеђују провођење неких од утрђених мјера заштите и 
спасавања и  

5) остваривању пуне координације са субјектима од 
значаја за заштиту и спасавање. 
 

Члан 14. 
 

          Мјере и активности цивилне заштите у систему заштите и 
спасавања утврђују се плановима заштите које доносе 
привредна друшта и друга правна лица и град Дервента.  
 

Члан 15. 
 

          За координацију и руковођење акција заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама на подручју града, оснива 
се Штаб за ванредне ситуације као оперативно стручни орган.  

Члан 16. 
 

          (1) Командант Штаба за ванредне ситуације је 
Градоначелник.  
 
          (2) Постављање и разрјешење замјеника команданта, 
начелника штаба и чланова штаба, врши се на основу одлуке 
Градоначелника. 
 

Члан 17. 
 

          (1) На основу Процјене угрожености подручја града 
Дервента од елементарне непогоде и друге несреће, град 
формира Јединице опште намјене, специјалозоване намјене и 
тимове цивилне заштите. 
 
          (2) Одлуку о образовању, врсти, величини и броју 
јединица и тимова цивилне заштите града, именовању и 
разрјешењу командира јединица доноси Градоначелник.  
 

Члан 18. 
 

          (1) Јединица цивилне заштите организује се у 
привредним друштвима и другим правним лицима, чија је 
редовна дјелатност од непосредног значаја за заштиту и 
спасавање. 
 
          (2) Одлуку о образовању, врсти, величини и броју 
јединице цивилне заштите из става 1. овог члана, доноси орган 
утврђен општим актом привредног друштва или другог правног 
лица. 
 

Члан 19. 
 

          (1) У насељеним мјестима (мјесним заједницама, 
стамбеним зградама) одређују се повјереници заштите и 
спасавања на основу одлуке Градоначелника. 
 
          (2) Привредна друштва и друга правна лица одређују 
Повјереника заштите и спасавања према сопственој процјени, 
зависно од броја радника и унутрашње организације. 
 
ПЛАНИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 
Члан 20. 

 
          (1) У циљу изградње система заштите и спасавања 
доносе се програми и планови како би се смањио ризик од 
елементарне непогоде и друге несреће. 
 
          (2) Планирање и програмирање система заштите и 
спасавања на територији града врши се у складу са законом и 
подзаконским актима, који регулишу планирање и 
програмирање система заштите и спасавања. 
 
          (3) Програмом се обезбјеђује успостављање 
институционалних, организационих и персоналних услова за 
спровођење заштите у ванредним ситуацијама, 
оспособљавање територијалне ватрогасне једнице, развијање 
способности за поступање на ефикасан начин у случајевима 
елементарне непогоде и друге несреће, оспособљавања 
грађана за дјеловање у ванредним ситуацијама, ефикасно 
управљање, јачање капацитета, промоција одговарајућих 
програмских политика, размјена информација и ефикасна 
координација механизама система заштите и спасавања.  
 

Члан 21. 
 

          (1) Задаци заштите и спасавања разрађују се у Плану 
заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће у граду, који садржи: 

1) процјену угрожености од елементарне непогоде и 
друге несреће,  

2) планирање превентивног дјеловања, 
3) планирање приправности, 
4) планирање мобилизације и  
5) планирање хитног поступања. 

           
            (2) Скупштина града доноси Програм за смањење 
ризика од елементарне непогоде и друге несреће а 
Градоначелник доноси План заштите и спасавања од 
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елементарне непогоде и друге несреће, а који морају бити 
усаглашени са Републичким програмом и планом. 
 
ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 

Члан 22.  
 

          (1) Систем заштите и спасавања финансира се из буџета 
града, донација, пoклoна и других извора у складу са законом о 
другим прописима. 
 
          (2) Град у буџету планира и издваја 2% посебних 
средстава, од којих 50% користи за предузимање превентивних 
активности, а 50% за опремање и обуку структура заштите и 
спасавање и о издвојеним и утрошеним средствима 
информише надлежно министарство. 
 
          (3) Из буџета града финансира се: 
          1) припремање, опремање, обука и рад Штаба за 
ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и 
Повјереника заштите и спасавања и њихове трошкове учешћа у 
спровођењу мјера заштите и спасавања, 
          2) прилагођавање и одржавање склоништа и других 
заштитних објеката,  
          3) обука становништва у области заштите и спасавања, 
          4) санирање дијела штета насталих од елементарне 
непогоде и друге несреће у складу са материјалним 
могућностима и одлуком надлежног органа града и 
          5) друге потребе заштите и спасавања у складу са 
законом и другим прописима. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 23. 

 
          На сва друга питања значајна за заштиту и спасавање у 
ванредним ситуацијама која нису регулисана овом одлуком 
примјењиваће се одредбе Закона и подзаконски акти везани за 
систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 
 

Члан 24. 
 

         Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у 
области заштите и спасавања на територији општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента”, број 4/18). 
 

Члан 25. 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 
Број: 01-022-306/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    
25. јуна 2021. године                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                               
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На основу члана 39. став 2. тачка 12. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 22. став 1. тачка а.  подтачка 4. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12 и 46/17) и 
члана 37. став 2. тачка 12. Статута града Дервента („Службени 
гласник града Дервента”, број 6/21), Скупштина града Дервента 
на 6. сједници, одржаној 25. јуна 2021. године, донијела је  

О Д Л У К У  
О  Ф О Р М И Р А Њ У  Ш Т А Б А  З А   

В А Н Р Е Д Н Е  С И Т У А Ц И Ј Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А   

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

           Овом oдлуком формира се Штаб за ванредне ситуације 
града Дервента (у даљем тексту: Штаб), као стручно 
оперативно тијело за заштиту и спасавање људи и 
материјалних добара од елементарних и других несрећа, 

уређује његов дјелокруг рада, унутрашња организација, начин 
попуне, обука и оспособљавање и  друга питања од значаја за 
организацију и рад Штаба. 
 

Члан 2. 
         
          (1) Штаб је стручно оперативно тијело које је овлашћено 
за вршење послова који су му Законом о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон) стављени у 
надлежност. 
 
          (2) Штаб своју функцију остварује повремено, према 
потреби и то онда када разматра стање припрема, 
организованости, опремљености и оспособљености за заштиту 
и спасавање свих носиоца заштите и спасавања на подручју 
града и предлаже мјере за доградњу система заштите и 
спасавања.  
       

Члан 3. 
 
          Штаб  обавља следеће послове: 
          1) руководи и координира рад субјеката и снага система 
заштите и спасавања на спровођењу утврђених задатака, 
          2) руководи и координира спровођење мјера и задатака 
заштите и спасавања, 
          3) разматра и даје мишљење на приједлог Процјене 
угрожености и приједлог Плана заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће, 
          4) прати стање и организацију  заштите и спасавања и 
предлаже мјере за њихово побољшање, 
          5) наређује употребу снага за заштиту и спасавање, 
средства помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама, 
          6) ради на редовном информисању  и обавјештавању 
становништва о ризицима, опасностима и предузетим мјерама, 
          7) прати организацију, опремања и обучавања јединица и 
тимова за заштиту и спасавање,  
          8) сарађује са штабовима за ванредне ситуације 
сусједних  јединица локалне самоуправе, 
          9) ангажује оспособљена правна лица и друге 
организације од значаја за град, 
         10) доноси приједлоге, закључке и препоруке, 
         11) сарађује са надлежним органима заштите и 
спасавања сусједних држава у ванредним ситуацијама, 
         12) врши и друге послове у складу са Законом. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И САСТАВ ШТАБА 
 

Члан 4. 
 
          (1) Штаб чине: командант, замјеник, начелник и чланови 
штаба распоређени-именовани по стручно-оперативним 
пословима и задацима заштите и спасавања. 
 
          (2) Именовање Градског штаба врши Градоначелник. 
 
          (3) Градоначелник руководи пословима и задацима 
заштите и спасавања. 
 
          (4)Замјеник команданта замјењује Команданта у његовој 
привременој одсутности или спријечености да руководи 
пословима и задацима заштите и спасавања. 
 
          (5) Чланови Штаба су стручно-оперативна лица, 
распоређена на основу  члана 8. Закона. 
 
          (6) Штаб послове из своје надлежности обавља 
самостално, у складу са Законом  и овом одлуком. 
 
          (7) Штаб има свој печат и штамбиљ.  

 
Члан 5. 

 
           У извршавању сложенијих  и обимних послова и 
задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Штаб 
може ангажовати и друге службенике Градске управе, те 
стручна професионална лица запослена у јавним установама и 
другим правним лицима.          
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Члан 6. 
 
          (1) Сједнице Штаба сазива и њима предсједава 
Командант штаба.  
 
          (2) У случају привременог одсуства или спријечености 
Команданта, сједнице сазива и њима предсједава Замјеник 
команданта.  
 

Члан 7. 
 
          Сједиште Штаба је у Улици Трг oслобођења број 3. 
 
ОБУКА И ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
 

Члан 8. 
 
          Обука и оспособљавање чланова Штаба врши се на 
основу законских прописа, Наставног плана и програма обуке 
штабова, јединица и Повјереника Цивилне заштите града, у 
складу са Законом. 
 
СТРУЧНА СЛУЖБА ШТАБА 
      

Члан 9. 
 
          Одјељење за стамбено-комуналне послове обавља 
стручне, административно-техничке и друге послове неопходне 
за рад Штаба. 
      
              
ОПРЕМАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ШТАБА 
              

Члан 10. 
 
          Средства за  припремање, опремање, обуку и рад Штаба 
и њихове трошкове учешћа у провођењу мјера заштите и 
спасавања обезбјеђују се у буџету града.  
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 
          Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
формирању Штаба за ванредне ситуације општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента”, број 4/18). 
 

Члан 12. 
 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-307/21                                      ПРЕДСЈЕДНИК         

25. јуна 2021. године                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА  

Дервента                                                   Мирко Земуновић, с.р.                                                  
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На основу члана 7. став 3. Закона о социјалном 

становању Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 54/19), члана 39. став 2. тачка 2. и 82. став 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 2. Статута 
Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 
6/21), уз претходну сагласност Републичког секретаријата за 
расељена лица и миграције, број: 26.05/4-07-1024-1/19 од 
11.06. 2021. године, Скупштина града Дервента, на 6. сједници 
одржаној 25. јуна 2021. године, донијела је   

 

О Д Л У К У   
О  Ф О Н Д У  С Т А М Б Е Н И Х  Ј Е Д И Н И Ц А   

С О Ц И Ј А Л Н О Г  С Т А Н О В А Њ А  

 
 
I 

          Овом одлуком се утврђује број расположивих и потребних 
јединица за категорије корисника социјалног становања, као и 
право власништва и располагање фондом стамбених јединица 

социјалног становања изграђених на подручју града Дервента 
(у даљем тексту: град).  
 

II 
          Стамбеним збрињавањем, у смислу ове Одлуке, сматра 
се становање одређеног стандарда које се уз подршку јавног 
сектора обезбјеђује свим физичким лицима која из различитих, 
а првенствено економских, социјалних и здравствених разлога, 
нису у могућности да самостално ријеше стамбено питање на 
тржишту, лицима са дефицитарним занимањима, лицима која 
су остала без стамбене јединице усљед више силе и лицима 
која због лијечења дјетета остају на подручју града дуже од 
десет дана. 
          Становање одређеног стандарда се заснива на начелима 
економске доступности, правне сигурности, приступачности, 
заштите општег интереса, трајности и одрживости објекта, 
енергетске ефикасности, заштите здравља и животне средине 
и заштите од пожара и експлозивних материја. 
          Изузетно, стамбено збрињавање врши се у складу са 
захтјевима донатора или кредитора који су обезбиједили 
финансијска средства за ову намјену. 
          Социјално становање, у смислу стамбеног збрињавања, 
подразумијева обезбјеђивање становања по цијени испод 
тржишне, за породична домаћинства која не могу себи 
приуштити становање по тржишним условима. 
          Евиденцију стамбених јединица социјалног становања 
води Одјељење за стамбено-комуналне послове.  
 

III 
          Фонд стамбених јединица социјалног становања чине 
стамбене јединице чија средства за изградњу се обезбјеђују из: 
буџета Републике Српске, буџета града, средстава по 
пројектима домаћих или међународних институција, 
донаторских средстава, кредитних средстава, средстава јавно-
приватног партнерства у складу са одредбама прописа којима 
је регулисано јавно-приватно партнерство у Републици  
Српској, грантова и других извора. 
          Стамбене јединице обезбјеђују се на постојећим урбаним 
подручјима, и то изградњом нових стамбених или стамбено-
пословних објеката, преуређењем постојећих објеката који 
немају оправданост досадашњег кориштења, адаптацијом 
постојећих слабо опремљених стамбених јединица или 
простора, повећањем броја стамбених јединица доградњом или 
надоградњом постојећих објеката или на други начин, за које 
град сматра да могу служити у сврху социјалног становања. 
 

IV 
          Расположиве стамбене јединице социјалног становања 
града на који се примјењују одредбе ове Одлуке тренутно су у 
фази изградње, и то:  
- 30 станова у стамбеној згради у Улици Васе Пелагића број 25, 
која се гради у оквиру Регионалног стамбеног програма (РСП), 
чији је инвеститор град Дервента, а већински донатор је 
Европска комисија, амбасада САД и неке земље ЕУ.  
          Потребан број стамбених јединица за категорије 
корисника социјалног становања који испуњавају услове 
утврђене Законом о социјалном становању Републике Српске 
(у даљем тексту: Закон), на подручју општине износи цца 150, 
те се овај фонд може повећати о чему Скупштина доноси 
одлуку у складу са локалном стратегијом, а располагање се 
врши према одредбама ове одлуке и у складу са Законом. 
 

V 
          Носилац реализације социјалног становања у складу са 
овом одлуком  је град, која на свом подручју располаже 
стамбеним јединицама социјалног становања, на начин да их 
може дати у непрофитни закуп на одређено вријеме, уз 
сигурност кориштења, док трају потребе за стамбеним 
збрињавањем корисника и која уређује систем социјалног 
становања уз обезбјеђење просторних и урбанистичких услова 
за развој социјалног становања.  
          Стамбене јединице социјалног становања изграђене на 
подручју града су власништво града Дервента. 
          Стамбене јединице социјалног становања на подручју 
града не могу се отуђивати нити стављати под хипотеку. 
          Град има обавезу да поднесе захтјев за упис у земљишне 
књиге у року од три мјесеца од добијања употребне дозволе 
објекта социјалног становања, да додијели стамбене јединице 
у непрофитни закуп на кориштење, да води рачуна о објектима 
социјалног становања, да обезбјеђује сигурно и неометано 
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кориштење стамбених јединица, чува употребну и тржишну 
вриједност стамбених јединица, врши контролу кориштења и 
успостави евиденције о закљученим угворима о закупу, те 
предузме и друге мјере с циљем домаћинског управљања 
стамбеним јединицама.  
          Ради обједињавања евиденција о фонду стамбених 
јединица социјалног становања у Републици Српској, град је 
дужан да као власник, једном годишње достави Републичком 
секретаријату за расељена лица и миграције, све евиденције и 
промјене  стамбених јединица и закључених уговора о закупу.  
 

VI 
          Величина стамбене јединице која се додјељује на 
кориштење мора задовољавати техничке стандарде у односу 
на број чланова породичног домаћинства, с тим да додијељени 
стан на кориштење не може бити већи од 81 m2. 
          Технички стандарди приликом изградње објекта морају 
задовољавати норме које су прописане одговарајућим 
одредбама прописа којим се уређује област грађења у 
Републици Српској.  
 

VII 
          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о фонду стамбених јединица социјалног становања („Службени 
гласник општине Дервента“, број 10/19). 
 

VIII 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 
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На основу члана 17. став 2. Закона о социјалном 

становању Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 54/19), члана 39. став 2. тачка 2. и 82. став 2. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени  гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 2. Статута 
Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 
6/21), уз претходну сагласност Републичког секретаријата за 
расељена лица и миграције број: 26.05/1-07-1024-1/19 од 11.06. 
2021. године, Скупштина града Дервента, на 6. сједници 
одржаној  25. јуна 2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У   
О  В И С И Н И  З А К У П Н И Н Е  З А  К О Р И Ш Т Е Њ Е  

С Т А М Б Е Н И Х   
Ј Е Д И Н И Ц А  С О Ц И Ј А Л Н О Г  С Т А Н О В А Њ А    

 
 
I 

          Овом одлуком се утврђује распон закупнине кориснику са 
којим је закључен уговор о закупу стамбене јединице 
социјалног становања, која се користи у сврху одрживог 
управљања стамбеним јединицама социјалног становања.  
          За кориштење закупљене стамбене јединице Закупац 
плаћа Закуподавцу закупнину, под условима и на начин 
одређен уговором о закупу, а у складу са одредбама ове 
Одлуке. 
          Закупнина за стамбене јединице социјалног становања је 
трошковна (непрофитна) и користи се у сврху одрживог 
управљања и одржавања стамбених једниница социјалног 
становања. 

 
II 

          Закупнина се одређује на основу обрачуна свих стварних 
трошкова прибављања и кориштења стамбене јединице, а 
обрачунава се у фиксном износу КМ и плаћа се у 12 једнаких 
мјесечних рата до 15. у мјесецу за текући мјесец. 
          Висина закупнине одређена је на основу аргументованих 
процијењених и претпостављених трошкова, те се код 
утврђивања висине закупнине у обзир узима: 
               - тип стамбене јединице, 
               - зона стамбене јединице, 
               - коефицијент погодности, 

               - трошкови осигурања од основних ризика, 
               - трошкови амортизације, 
               -трошкови управљања, одржавања заједничких 
дијелова зграде и  
               - осигурање и ризик наплате. 
          Висину закупнине утврђује рјешењем Градоначелник, у 
складу са овом Одлуком и то у распону од 1,00 до 1,20 КМ по 
m2 површине стамбене јединице.                                                                                                                                    
 

III 
          Трошкови комуналних услуга и трошкови становања, не 
улазе у цијену закупнине. 
          Трошкови закупнине се могу субвенционисати, што је 
регулисано Одлуком о поступку субвенционисања закупнине.  
 
 

IV 
          Закупнина се уплаћује на посебан рачун који је отворен 
за те намјене у буџету града. 
          Средства прикупљена од закупнине се распоређују према 
Акционом плану који Градоначелник, на приједлог Одјељења за 
стамбено-комуналне послове, доноси једном годишње, након 
доношења локалне стратегије социјалног становања, а служиће 
спровођењу исте.  
          Град води евиденцију о прикупљеним средствима. 
          Средства од закупнине преносе се из године у годину.     
          Град се обавезује да сноси трошкове одржавања 
заједничких дијелова и уређаја на згради и инвестиционо 
одржава станове из прикупљене закупнине. 
          Уколико се због промјене тржишних услова за 
одређивање непрофитне закупнине промијени износ закупнине, 
закупац је дужан да плаћа промијењени износ уз обавезно 
потписивање одговарајућег анекса уговора о закупу, а на 
основу измјене Одлуке о висини закупнине за кориштење 
стамбених јединица социјалног становања, уз претходно 
прибављену сагласност Републичког секретаријата за 
расељена лица и миграције Републике Српске. 
  

V 
         Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и на 
начин њеног доношења.  
 

VI 
          Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног 
становања („Службени гласник општине Дервента“, број 10/19).  

 
VII 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 
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На основу члана 3. став 1. Закона о превозу у 

друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/17), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута 

Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 

6/21), Скупштина града Дервента на 6. сједници, одржаној 25. 

јуна 2021. године, донијела је  

О Д Л У К У   
О   У С Л О В И М А  И  Н А Ч И Н У  О Б А В Љ А Њ А  

Ј А В Н О Г  П Р Е В О З А  Л И Ц А  И  С Т В А Р И  Н А  
П О Д Р У Ч Ј У  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

Овом одлуком регулишу се услови и начин обављања 

јавног превоза лица и ствари у друмском саобраћају на 

подручју града Дервента, превоз запрежним возилима, 

пољопривредним машинама, мотоциклима, трициклима на 

моторни погон на територији града Дервента. 

II – УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕВОЗА 

Члан 2. 

          (1) Превозник је правно лице или предузетник који 

посједује одговарајућу лиценцу превозника и обавља превоз 

лица, односно ствари. 

          (2) За вршење дјелатности превоза у друмском превозу, 

превозник је дужан да испуњава опште и посебне услове 

прописане Законом о превозу у друмском саобраћају 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 47/17) (у даљем 

тексту: Закон)  и актима донесеним на основу њега. 

Члан 3.  

          (1) Општи услови за вршење превоза лица и ствари стичу 

се регистрацијом дјелатности друмског превоза лица и ствари у 

друмском саобраћају код надлежног регистрационог суда или 

надлежног одјељења града Дервента, у складу са Законом и 

посебним прописима. 

          (2) Посебни услови које превозник треба да испуни у 

циљу стицања права на одговарајуће лиценце превозника и 

легитимације за возача прописани су Законом и подзаконским 

актима који се односе на ову област. 

III – ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА У ЛИНИЈСКОМ САОБРАЋАЈУ 

        НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Члан 4. 

Јавни превоз у линијском друмском саобраћају на 

подручју града Дервента могу вршити правна лица 

регистрована за обављање превозничке дјелатности – јавног 

превоза лица у линијском саобраћају код надлежног 

регистарског суда и физичка лица која имају одобрење за 

обављање јавног превоза лица у линијском друмском 

саобраћају сходно одредбама Закона (у даљем тексту: 

превозник). 

Члан 5. 

Јавни превоз у линијском друмском саобраћају града 

Дервента је превоз лица на градским линијама који се врши у 

одређено вријеме по унапријед утврђеном и регистрованом 

реду вожње те утврђеној и објављеној тарифи, са успутним 

укрцавањем и искрцавањем лица. 

1. Возила у саобраћају 
 

Члан 6. 

          (1) Јавни линијски превоз лица на подручју града 

Дервента може се вршити аутобусима који имају одговарајући 

извод из лиценце. 

          (2) Моторна возила којим се врши јавни превоз лица и 

ствари морају бити технички исправна и морају испуњавати 

прописане техничко-експлоатационе услове и услове утврђене 

прописима из области безбиједности саобраћаја на путевима. 

Члан 7. 

           (1) Аутобус којим се врши превоз мора бити видно 

обиљежен ознакама за информисање путника, и то:  

          -  на чеоној и десној бочној страни, поред улазних врата, 

аутобус мора да има ознаку са бројем и називом линије, 

          - када се возилом не врши редован превоз, или се не 

примају путници, на предњој страни возила поставља се 

одговарајућа ознака: „ВАНРЕДНА ВОЖЊА“, „У КВАРУ“ и сл,. 

          (2) У унутрашњости возила морају бити истакнуте важније 

одредбе о реду у возилу (мјеста за посебне категорије путника, 

ознака улазних и излазних врата и слично) и реду вожње за 

линију на којој аутобус врши превоз. 

          (3) Аутобус којим се врши превоз мора бити чист и 

провјетрен. 

          (4) У зимском периоду, у дане када је температура нижа 

од 0º С, аутобус прије изласка на линију мора бити загријан, а у 

току рада нормално загријаван. 

          (5) Унутрашњост аутобуса ноћу и у условима смањене 

видљивости мора бити освјетљена. 

Члан 8. 

          (1) Превозник има право да возила, објекте, опрему, 

возне карте и елементе информационог система, који су у 

његовом власништву, користи за истицање рекламних порука, у 

складу са законом и овом Одлуком и прописима који регулишу 

област рекламирања на подручју града. 

          (2) Рекламне поруке превозник може истицати само на 

начин који не ремети основну функцију возила, објекта, 

уочљивост информативних порука корисницима превоза и да 

не угрожава безбједност саобраћаја. 

2. Одређивање и одржавање аутобуских линија 
 

Члан 9. 

Јавни превоз лица у линијском саобраћају врши се ради 

задовољавања потреба корисника превозних услуга и то на: 

- сталним аутобуским линијама, на којим се превоз врши у 
цијелом периоду важења реда вожње; 

- сезонским линијама, на којим се превоз врши у 
одређеном периоду важности реда вожње (школска 
линија и сл.). 

 

Члан 10. 

          (1) Аутобуске линије (у даљем тексту: линије), као и 

измјене на постојећим линијама у линијском саобраћају, 

утврђује Градоначелник Наредбом, на приједлог Одјељења за 

стамбено-комуналне послове. 

          (2) Промјеном на линији не сматра се промјена настала 

извођењем радова на путу, као и због одржавања спортских и 

других манифестација на путу. 

3. Усклађивање и регистрација редова вожње 
 

Члан 11. 

          (1) Регистрација реда вожње линија врши се на основу 
проведеног поступка јавног усклађивања редова вожње. 
 
          (2) Усклађивање редова вожње је поступак ради 
успостављања регистра редова вожње линија, на основу 
прописаних правила и процедура. 
 
          (3) Поред поступка јавног усклађивања, из става 1. овог 
члана, ред вожње линија може да се региструје и на основу 
јавног позива или проведеног поступка додјеле концесије, у 
складу са законом којим се уређује област концесија. 
 
          (4) Градоначелник доноси акт којим се прописују начин, 
критеријуми и поступак усклађивања и регистрације редова 
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вожње, образац и садржај регистра редова вожње за превоз 
лица на територији града Дервента. 

           

      (5) Усклађивање и регистрацију реда вожње у линијском 
превозу на територији града Дервента врши Одјељење за 
стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 12. 

          (1) Усклађивање и регистрација редова вожње обавезно 
се врши једном годишње, за регистрациони период од 01. јуна 
текуће до 31. маја наредне године. 
 
          (2) Поступак усклађивања и регистрације редова вожње 
покреће се посредством јавног огласа објављеног у средствима 
јавног информисања, најкасније до 01. фебруара за текућу 
годину. 
 
          (3) Поступак усклађивања и регистрације реда вожње 
сматра се окончаним доношењем коначног рјешења о 
регистрацији реда вожње, најкасније до 31. маја за текућу 
годину. 
 
         (4) Ред вожње у линијском превозу лица региструје се на 
период од пет година. 
 
         (5) Ако усклађивањем редова вожње нису обезбијеђене 
потребе корисника превоза на територији града Дервента, а 
након завршеног поступка усклађивања редова вожње, на 
захтјев заинтересованог превозника, Градоначелник може 
рјешењем утврдити ред вожње по ком се обавља превоз. 
 
          (6) Рјешење, из става 5. овог члана, важи до завршетка 
поступка наредног усклађивања и регистрације редова вожње 
на подручју града. 
 
          (7) Рјешење о регистрацији реда вожње и овјерен ред 
вожње доставља се превознику. 
 

      (8) Накнаду за усклађивање и регистрацију редова вожње 
у линијском превозу лица на територији града Дервента 
утврђује Градоначелник. 

 

Члан 13. 

 
          (1) Превозник је дужан да линијски превоз врши у складу 
са регистрованим редом вожње. 
 
          (2) Превозник је дужан да, приликом обављања линијског 
превоза, у сваком возилу посједује оригинал или овјерену 
копију регистрованог реда вожње и цјеновник услуга превоза. 
 
          (3) Одступања од регистрованог реда вожње на линији 
могу се вршити изузетно из оправданих разлога (елементарне 
и временске неприлике, као и друге техничке неприлике које 
угрожавају безбједност саобраћаја). Превозник је дужан да о 
одступању и разлозима одступања обавијести Одјељење за 
стамбено – комуналне послове града, као и кориснике услуга 
превоза. 

4. Аутобуска станица и аутобуска стајалишта 
4.1. Аутобуска станица 

 

Члан 14. 

          (1) Аутобуска станица је одређени простор и објекат који 

испуњава услове предвиђене Законом а у коме се врши пријем 

и отпрема аутобуса, пртљага и ствари, укрцавање и 

искрцавање путника, издавање возних карата, давање 

обавјештења о превозу и пружање других услуга у вези с 

превозом. 

          (2) Аутобуска станица је обавезна да пружа услуге свим 

превозницима који у регистрованом реду вожње имају уписану 

аутобуску станицу, као и путницима под једнаким условима. 

          (3) Аутобуска станица мора бити означена натписом 

„Аутобуска станица“. 

Члан 15. 

Улазак и излазак путника у јавном линијском превозу 

лица на градским линијама, осим аутобуске станице, врши се 

само на регистрованим и прописно означеним аутобуским 

стајалиштима. 

4.2. Аутобуска стајалишта 
 

Члан 16. 

          (1) Аутобуско стајалиште је дио површине пута 
намијењен за заустављање аутобуса ради уласка и изласка 
путника, које је обиљежено саобраћајним знаком. 

 
          (2) Површина која се користи за улазак и излазак путника 

из возила, мора бити изван коловоза. 

          (3) На заједничким трасама већег броја линија, које 

одржавају два или више превозника, аутобуско стајалиште 

мора бити заједничко. 

Члан 17. 

Аутобуско стајалиште одређује Одјељење за 

стамбено – комуналне послове по сопственој иницијативи, на 

приједлог превозника или корисника превозних услуга. 

Члан 18. 

          (1) Аутобуско стајалиште мора бити видно обиљежено 

стајалишном ознаком. 

          (2) Аутобуска стајалишна ознака мора да садржи: назив 

стајалишта, број и назив линије, а на почетним и крајњим, као и 

на осталим стајалиштима гдје за то постоји техничка могућност, 

извод из реда вожње. 

          (3) Уређена и обиљежена стајалишта могу користити 

само аутобуси који саобраћају на линијама на којима је то 

стајалиште регистровано у реду вожње. 

Члан 19. 

           Возач је дужан да возило зауставља на свим 

регистрованим стајалиштима на линији и да приликом 

заустављања отвори сва врата. 

Члан 20. 

          (1) Возач не смије напуштати возило док се у њему 

налазе путници, као и док не прекине рад мотора и укочи 

возило. 

          (2) Прије заустављања возила на стајалишту, возач 

возила треба да благовремено објави назив стајалишта. 

Члан 21. 

На почетним и крајњим стајалиштима возач возила је 

дужан да у случају временских неприлика (киша, снијег, велика 

хладноћа или врућина), омогући путницима улазак у возило 

одмах након његовог пристајања. 

Члан 22. 

          (1) За коришћење услуга превоза, путник је дужан да у 

возилу посједује одговарајућу возну карту, претплатну карту 

или другу одговарајућу исправу. 

          (2) Путник је дужан да на захтјев овлаштеног лица 

превозника, покаже одговарајућу возну исправу. 
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          (3) Уколико путник не посједује одговарајућу возну карту, 

односно одбије да је покаже, дужан је да овлаштеном лицу 

превозника пружи податке о свом идентитету. 

          (4) Ако се лице затекне у возилу без возне карте, 

овлаштено лице ће исту наплатити на начин регулисан актима 

превозника. 

Члан 23. 

          (1) Путник у возилу смије заузети само једно сједало. 

          (2) Инвалиди, слијепе особе и њихови пратиоци, старији и 

очигледно болесни путници, труднице и особе са малом 

дјецом, имају предност код уласка у возило и заузимање мјеста 

за сједење. 

Члан 24. 

У случају прекида превоза, или квара на возилу, 

превозник је дужан да у најкраћем року, обезбиједи друго 

возило и омогући путницима да са истим возним картама 

наставе вожњу. 

5. Ванлинијски превоз лица 
 

Члан 25. 

          (1) Јавни превоз лица у ванлинијском друмском 

саобраћају на подручју града Дервента је превоз за који се 

релација, цијена превоза, висина накнаде за споредне услуге 

извршене за потребе лица која се превозе и други услови 

утврђују уговором између превозника и корисника превоза. 

          (2) Уговор из става 1. овог члана обавезно се налази у 

возилу којим се врши превоз. 

 

Члан 26. 

          (1) У возилу којим се врши ванлинијски превоз лица 
обавезно се налази прописно попуњен, закључен и овјерен 
путни лист са списком путника. 
 
          (2) Путни лист је документ у ванлинијском превозу лица 
који, поред ознаке врсте ванлинијског превоза, садржи податке 
о превозу (име и презиме, број личне исправе). 
 

Члан 27. 

          (1) Ванлинијски превоз лица може се обављати као 
повремени, наизмјенични и уговорени. 
 
          (2) Уговорени ванлинијски превоз лица је превоз познате 
групе лица који се обавља (нпр. превоз радника, ученика, 
студената, спортиста) између полазног и крајњег одредишта, 
на утврђеној релацији, без пријема и превоза других лица. 
 
          (3) На возилу којим се врши ванлинијски превоз лица из 
става 1. овог члана, у горњем десном углу предњег 
вјетробранског стакла, превозник је дужан да истакне таблу са 
натписом: „Ванлинијски превоз”. 

6. Јавни превоз ствари 

Члан 28. 

          (1) Под јавним превозом ствари подразумијева се превоз 
код кога су елементи и услови превоза (релација, цијена 
превоза, врста товара, тежина и други услови) утврђени 
уговором између превозника и наручиоца превоза. 
          (2) Као доказ о утовару из става 1. овог члана сматра се 
товарни лист који се обавезно налази у возилу којим се врши 
превоз ствари. 
 

IV – ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ У ВАНЛИНИЈСКОМ 

ДРУМСКОМ  САОБРАЋАЈУ ЗАПРЕЖНИМ ВОЗИЛИМА, 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА, МОТОЦИКЛИМА СА 

ПРИКОЛИЦОМ  И ТРИЦИКЛИМА НА МОТОРНИ И ДРУГИ 

ПОГОН  

Члан 29. 

На подручју града Дервента може се вршити јавни 

превоз ствари у ванлинијском друмском саобраћају: теретним 

моторним возилом, пољопривредном машином – трактором са 

приколицом. 

Члан 30. 

На подручју града Дервента није дозвољено вршити 

јавни превоз лица и ствари мотоциклом са приколицом и 

трициклом на моторни или други погон. 

Члан 31. 

На подручју града Дервента није дозвољено вршити 

јавни превоз лица и ствари запрежним возилима и вршити 

превоз ствари товарном стоком. 

V – НАДЗОР 

Члан 32. 

          (1) Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 

саобраћајни инспектор. 

          (2) Надзор над спровођењем ове Одлуке може вршити и 

Комунална полиција у складу са Законом о комуналној 

полицији. 

VI  – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 

           (1) Новчаном казном од 500,00 – 1.500,00 КМ казниће се 

за прекршај привредно друштво регистровано за обављање 

јавног превоза: 

- ако врши јавни превоз аутобусима супротно одредбама члана 

3. ове Одлуке, 

- ако у унутрашњости возила не истакне важније одредбе о 

реду у возилу и не предузме радње у складу са чланом 7. ове 

Одлуке, 

- ако рекламе и друге натписе истиче супротно одредбама 

члана 8. став 2.  ове Одлуке, 

- ако врши превоз супротно регистрованом реду вожње, члан 

13. став 1. ове Одлуке,  

- ако напушта возило док се у њему налазе путници и док не 

прекине рад мотора и заустави возило, члан 20. став 1. ове 

Одлуке,  

- ако не обезбиједи превоз путника након прекида превоза или 

квара на возилу, члан 24. ове Одлуке, 

- ако на подручју града Дервента врши јавни превоз лица и 

ствари  мотоциклом са приколицом и трициклом на моторни и 

други погон, члан 30. ове Одлуке, 

- ако на подручју града Дервента врши јавни превоз лица и 

ствари запрежним возилима и превоз ствари товарном стоком, 

члан 31. ове Одлуке. 

       (2) За прекршаје, из става 1. овог члана, казниће се и 
одговорно лице у привредном друштву, новчаном казном у 
износу од 50,00 – 100,00 КМ. 

 

          (3) За прекршаје, из става 1. овог члана, казниће се и 

предузетник, новчаном казном у износу од 50,00 – 500,00 КМ. 
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VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о условима и начину обављања јавног превоза лица и 

ствари на подручју општине Дервента („Службени гласник 

општине Дервента“, број 1/19). 

Члан 35. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-310/21                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

25. јуна 2021. године                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                   Мирко Земуновић, с.р.    
                           

229 
На основу члана 3. став 1. тачка 2. и члана 51. Закона 

о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник 

Републике Српске“, број 47/17), члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 37. став 

2. тачка 2. Статута Града Дервента („Службени гласник града 

Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента на 6. 

сједници, одржаној 25. јуна 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У  
О  Н А Ч И Н У ,  О Р Г А Н И З А Ц И Ј И  И  У С Л О В И М А  

З А  В Р Ш Е Њ Е  Т А К С И  П Р Е В О З А  Н А  
П О Д Р У Ч Ј У  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се организација такси 
превоза, број и размјештај такси стајалишта, начин кориштења 
и управљања такси стајалиштима, начин и поступак издавања 
лиценце превозника и легитимације за возача моторног 
возила, поступак издавања и изглед допунских ознака, начин 
утврђивања и наплате цијене такси превоза, права и дужности 
такси превозника и лица која се превозе и друга питања од 
значаја за обављање такси превоза на подручју града 
Дервента. 

 
Члан 2. 

          (1) Такси превоз на подручју града Дервента могу вршити 

привредна друштва регистрована за обављање такси превоза 

код надлежног регистарског суда и предузетници који имају 

одобрење за вршење такси превоза издато од стране 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности града 

Дервента (у даљем тексту: такси превозници). 

          (2) Такси превозник је физичко лице које управља такси 
возилом и обавља такси превоз, као предузетник, или као 
запослено лице у привредном друштву регистованом за 
обављање дјелатности такси превоза, у смислу Закона о 
превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске", број 47/17), (у даљем тексту: 
Закон) и одредаба ове Одлуке. 
 
          (3) За обављање такси превоза, поред услова 
прописаних Законом, такси предузетник мора да испуњава 
сљедеће услове: 

- да посједује возачку дозволу „Б“ категорије, најмање 
три године прије почетка обављања дјелатности, 

- да је стручно оспособљен возач, у складу са чланом 
8. став 2. и 3. Закона, 

- да посједује љекарско увјерење о способности за 
возача за управљање возилом којим се обавља 
такси превоз, које није старије од годину дана, 

- да такси превоз обавља само једним возилом, 

- да је власник такси возила којим се обавља такси 
превоз путника (у даљем тексту: такси возило), 
односно, да посједује ваљан правни акт којим се 
утврђује право кориштења такси возила (уговор о 
лизингу), 

- да лично управља возилом, 

- да му је такси превоз једино и основно занимање, 

- да му није изречена мјера забране управљања 
моторним возилом „Б“ категорије, што се доказује 
увјерењем које није старије од шест мјесеци, 

- да му правоснажном судском одлуком није 
забрањено обављање одређене дјелатности, 
односно, да му правоснажним рјешењем о прекршају 
није изречена заштитна мјера забране обављања 
дјелатности, док трају правне посљедице осуде, 
односно изречене мјере, што се такође доказује 
увјерењем које није старије од шест мјесеци, 

- да је измирио пореске обавезе по основу јавних 
прихода, што се доказује увјерењем надлежног 
органа, а које није старије од шест мјесеци и 

- да возило којим обавља такси превоз испуњава 
прописане техничко – експлоатационе услове. 

Члан 3. 

Такси превоз је јавни ванлинијски превоз лица за који 

се цијена превоза утврђује таксиметром по одобреном 

цјеновнику услуга или на основу погодбе. 

Члан 4. 

          (1) Такси превозници могу регистровати дјелатност, 

односно добити одобрење за обављање такси превоза ако 

испуњавају прописане услове, те је од стране  надлежног 

одјељења утврђено да постоји слободно такси мјесто у односу 

на максималан број такси возила на подручју града Дервента. 

          (2) Максималан број такси возила на подручју града 

Дервента утврђује рјешењем градоначелник. 

Члан 5. 

           (1) Такси превозници могу у складу са законом основати 

своја удружења а у циљу ефикаснијег организовања превоза 

односно пружања квалитетнијих услуга корисницима такси 

превоза. 

            (2) Такси превозници могу у складу са законом 

организовати и посебну радио службу. 

Члан 6. 

            (1) Такси превозник може вршити такси превоз на 

територији и са територије града Дервента.  

          (2) Одредбе става 1. овог члана не односе се на 

појединачне вожње између двије јединице локалне самоуправе 

са повратном празном вожњом, код које је унапријед издата и 

овјерена карта. 

II – ТАКСИ ВОЗИЛО 

Члан 7. 

          (1) Такси возило је искључиво намијењено за јавни 

превоз лица и личног пртљага путника до одређеног мјеста, а 

које испуњава услове прописане законом и овом Одлуком. 

          (2) Возило којим се обавља такси превоз (у даљем 
тексту: такси возило), осим услова прописаних законом, мора 
да испуњава и сљедеће услове: 

- да је облик каросерије ,,лимузина“ или ,,караван,, 
са 1+4 регистрованих сједишта за вршење такси 
превоза и са четворо бочних врата; 

- да је старости до 15 година; 
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- да је погонски мотор радне запремине најмање 40 
KW, осим уколико се ради о возилу на 
електропогон; 

- да је таксиметар у исправном стању, пломбиран и 
баждарен према прописаним метролошким 
условима и постављен у возилу тако да износ на 
таксиметру буде видљив и читљив путнику; 

- да су уређаји за загријавање, провјетравање и 
освјетљење унутрашњости возила у исправном 
стању; 

- да су исправна и чиста сједишта са наслоном за 
главу пресвучена навлакама; 

- да су предња сједишта са наслоном за главу, 
уређајима за помјерање сједишта и подешавањем 
нагиба наслона за леђа; 

- да је простор за пртљаг одвојен од простора за 
смјештај лица тако да се одлагање и преузимање 
пртљага обавља без улажења у возило; 

- да има уграђене сигурносне појасеве за везивање 
лица која се превозе; 

- да има исправан аудио уређај; 

- да има неоштећене спољне површине возила; 

- исправан противпожарни апарат контролисан од 
надлежног органа; 

- алат за монтажу и демонтажу пнеуматика, 
резервни точак и гарнитуру резервних сијалица;  

- опрему за дизање возила и компримирање 
ваздуха у пнеуматике и да посједује прибор за 
интервентно чишћење возила и најмање пет 
тамних хигијенских врећица од материјала који не 
пропушта течност; 

- да је цјеновник услуга постављен у возилу тако да 
буде видљив и читљив путнику; 

- да има блок рачуна и печат; 

- да на највишој тачки возила има такси таблу, 
висине од 14 cm до 20 cm, дужине од 40 cm до 60 
cm, која је са обје стране истог изгледа, 
постављена паралелно са вјетробранским 
стаклом, синхронизована је са таксиметром тако 
да губи освјетљење кад је таксиметар у функцији, 
исписаним називом “ТАХI”.  

 
Члан 8. 

          (1) Такси возило мора бити обиљежено допунском 
ознаком у виду наљепнице елипсастог облика. 
 
          (2) Допунска ознака садржи: назив и грб града, 
евиденцијски број такси превозника и годину за коју је издата. 
 
          (3) На такси возило постављају се двије допунске ознаке, 
и то у десном доњем дијелу предњег вјетробранског стакла и 
лијевом доњем дијелу задњег вјетробранског стакла. 
 
          (4) Величину и боју наљепнице одређује надлежно 
градско одјељење. 
 
          (5) Трошкове за набавку допунских ознака сноси такси 
превозник. 
 
           (6) Набавку и дистрибуцију допунских ознака врши 
Одјељење за стамбено-комуналне послове града Дервента. 
 
           (7) Допунске ознаке издаће се само оним превозницима 
који испуњавају услове за обављање дјелатности. 

III – ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

 

Члан 9. 

          (1) Такси стајалишта су уређена и прописно обиљежена 

мјеста за стајање такси возила ради пружања такси услуга. 

          (2) Такси стајалишта морају бити означена прописаним 

вертикалним и хоризонталним ознакама. 

          (3) На такси стајалишту мора бити истакнут назив и број 

стајалишта, извод из важећег цјеновника услуга и радно 

вријеме стајалишта, те број телефона уколико је стајалиште 

опремљено телефоном. Ознаке на свим стајалиштима морају 

бити једнообразне. 

Члан 10. 

          (1) Трошкове обиљежавања и уређења такси стајалишта 

сноси Одјељење за стамбено - комуналне послове. 

          (2) Такси превозници могу самостално уредити такси 

стајалиште о свом трошку, с тим што претходну и коначну 

сагласност на исте даје Одјељење за стамбено – комуналне 

послове. 

          (3) Такси превозник може користи такси стајалиште на 

коме има упражњено стајалишно мјесто. 

          (4) На такси стајалиштима возила се паркирају по реду 

одласка. 

          (5) Одласком једног возила, друго такси возило се 

помјера на упражњено мјесто, истим редослиједом како су и 

приспјели. 

          (6) За вријеме стајања на такси стајалишту возач је дужан 

да буде код возила. 

          (7) Изузетно, уколико путник има посебне захтјеве у 

погледу уредности, комфора и слично, може затражити услугу и 

од такси превозника чије возило није на првом мјесту такси 

стајалишта. 

          (8) Путници се могу примати и ван такси стајалишта ако 

се том радњом не угрожава безбиједно одвијање саобраћаја. 

Члан 11. 

Такси превозник не може започињати превоз у зонама 

аутобуских стајалишта на удаљености од 25 метара прије и 

послије видно обиљеженог стајалишта. 

IV - ЛИЦЕНЦА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА 

ВОЗАЧА 

Члан 12. 

          (1) Такси превозници дужни су да посједују лиценцу 
превозника и легитимацију за возача моторног возила, коју 
издаје Одјељење за стамбено-комуналне послове. 
 
          (2) Уз захтјев за издавање лиценце превозника и 
легитимације за возача моторног возила, такси превозник је 
дужан да приложи одобрење за вршење такси превоза и 
доказе о испуњавању општих услова прописаних Законом и 
услова прописаних овом Одлуком. 
 
          (3) Обавезно је да се у возилу којим се врши такси 
превоз, налази лиценца превозника и легитимација за возача 
моторног возила. 
 
          (4) Легитимација за возача издаје се на период од пет 
година и садржи сљедеће податке: 

- назив надлежног одјељења који издаје легитимацију, 
- број и датум издавања, 
- фотографију димезије 3x3,5 сm, 
- име и презиме возача, 
- пребивалиште возача, 
- назив ,,ТАХI" код предузетника, или назив правног лица 
код којег је запослен, 
- рок важења легитимације, 
- мјесто печата и 
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- потпис овлаштеног лица 
 

          (5) Лиценца за превозника се издаје на период од пет 
година и садржи сљедеће податке: 

- власништво возила, 
- регистарски број возила, 
- врста возила, 
- марка возила, 
- тип возила, 
- број шасије, 
- снага мотора, 
- година производње и 
- број сједишта. 
 

Члан 13. 
 

          (1) Такси превозник је дужан да: 
          - сваку промјену података које садржи легитимација за 
возача и лиценца за превозника којим се врши такси превоз 
пријави надлежном одјељењу града Дервента у року од осам 
дана од дана настале промјене, 
          - сваку промјену података која се односи на такси возило 
пријави надлежном одјељењу града Дервента у року осам 
дана, од дана настале промјене, 
          - у случају трајног престанка обављања дјелатности 
такси превоза, надлежном одјељењу врати легитимацију за 
возача и лиценцу за превозника. 
 

V – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА 

       И ЛИЦА КОЈА СЕ ПРЕВОЗЕ 

Члан 14. 

          (1) Такси превозник се за вријеме рада мора пристојно 

односити према путницима и бити уредно одјевен и чист. 

          (2) Возило којим се обавља такси превоз прије почетка 

сваког превоза мора бити прегледано и очишћено. 

Члан 15. 

          (1) Такси превозник дужан је за вријеме рада, уколико је 

слободан и уколико је први на реду на такси стајалишту, у своје 

возило примити свако лице које му се обрати захтјевом за 

вожњу, осим: 

- лица која болују од болести која угрожава здравље и 
сигурност других лица, 

- лица која су под дејством алкохола или других 
опојних средстава, 

- дјеце млађе од 7 година без пратње родитеља. 
         

  (2) Такси превозник није дужан да у своје возило прими и и 

изврши превоз: 

- животиња, 
- лешева, 
- експлозивних и лако запаљивих предмета и материја, 
- предмета који могу повриједити или причинити штету 

другим лицима или стварима примљеним на превоз, 
- ако су наручилац или његов пртљаг толико прљави да 

би могли упрљати унутршњост возила или друго лице 
и ствари у њему, 

- ако услови на путу не омогућавају нормалну и 
безбједну вожњу. 
 

Члан 16. 

          (1) Такси превозник је дужан да у своје возило прими 

уобичајени пртљаг путника (путна торба, кофер) по цјеновнику 

услуга, а остали пртљаг по слободној погодби уговореној прије 

почетка вожње. 

          (2) Такси превозник не мора примити на превоз пртљаг 

или предмете који су већи од пртљажника, без обзира на 

њихову тежину. 

          (3) Заборављене предмете или пртљаг такси превозник је 

дужан одмах, а најкасније у року од 24 часа, предати у 

Полицијску станицу Дервента. 

          (4) Са заборављеним стварима поступаће се по 

прописима о нађеним стварима. 

Члан 17. 

Одредиште одређује наручилац превоза, а такси 

превозник дужан је обавити превоз најкраћим путем односно 

путем који одреди наручилац ако услови на путу омогућавају 

безбједну вожњу. 

Члан 18. 

          (1) На захтјев лица која се превозе, такси превозник 

дужан је искључити радио апарат. 

          (2) За вријеме вожње, лица која се превозе не смију 

превозника ометати у вожњи нити правити штету на возилу. 

          (3) Такси превозник је обавезан истаћи у возилу на 

видном мјесту натпис о забрани пушења. 

Члан 19. 

          (1) Ако је превоз наручен телефонским позивом или 

преко радио такси центра, наручилац се прима на мјесту које он 

одреди. 

          (2) Такси превозник је дужан да чека најављеног путника 

најмање 5 минута уколико није другачије договорено. 

Члан 20. 

               Такси превозник је обавезан да непосредно прије 
започињања вожње са путником  укључи таксиметар и да га 
искључи одмах након завршене вожње. 

 

Члан 21. 

          (1) Уколико из оправданих разлога није у могућности да 

заврши започету вожњу, такси превозник је дужан да на захтјев 

путника у најкраћем времену обезбиједи путнику друго такси 

возило. 

          (2) Такси превозник не може примити на превоз друга 

лица без сагласности лица која су претходно започела превоз. 

VI – НАЧИН УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

Члан 22.  

          (1) Цијена такси превоза утврђује се таксиметром по 

Цјеновнику услуга који мора бити истакнут на видном мјесту у 

возилу и овјерен од Одјељења за стамбено-комуналне 

послове.  

          (2) Таксиметар мора бити постављен на видном мјесту у 

возилу, исправан, пломбиран и баждарен према прописаним 

метролошким условима за таксиметре. 

Члан 23. 

На релацијама превоза дужине преко 50 километара 

такси превозник и лице које се превози морају прије 

започињања превоза уговорити цијену превоза без 

укључивања таксиметра, у висини не већој од висине утврђене 

примјеном цјеновника. 

VII – НАДЗОР 
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Члан 24. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши належна 

инспекција, Комунална полиција и службеници Министарства 

унутрашњих послова. 

VIII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

          (1) Новчаном казном од 50,00 КМ до 300,00 КМ казниће се 
за прекршај такси превозник: 
          - ако паркира такси возило супротно члану 10. став 3, 4 и 
5. ове Одлуке, 
          - ако не пријави надлежном одјељењу промјену података 
(члан 13. став 1. и 2. ове Одлуке,  
          - ако неоправдано не прими лице са захтјевом за превоз 
(члан 15. став 1. ове Одлуке), 
          - ако не прими уобичајени пртљаг путника (члан 16. став 
1. ове Одлуке), 
          - ако не укључи таксиметар непосредно пред почетак 
вожње (члан 20.), 
          - ако у случају немогућности да заврши започети такси 
превоз поступи супротно члану 21. став 1., 
          - ако накнаду за обављени превоз наплати супротно 
члану 22. став 1., 
 
          (2) За наведене прекршаје казниће се правно лице 
новчаном казном од 500,00 КМ до 1.000,00 КМ.  
 

Члан 26. 

          На поступања супротна одредбама ове одлуке, која нису 
санкционисана чланом 25. примјењиваће се казнене одредбе 
Закона о превозу у друмском саобраћају. 

 

IX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 

          Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
начину, организацији и условима за вршење такси превоза на 
подручју општине Дервента („Службени гласник општине 
Дервента“, број: 1/19).  

Члан 28. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број:  01-022-311/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                     
25. јуна 2021. године                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                    Мирко Земуновић, с.р. 

230 
          На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 63. став 2. и 7. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13 и 83/19) и 
члана 37. став 2. тачка 2. Статута Града Дервента („Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента 
на 6. сједници одржаној 25. јуна 2021. године, донијела је  

О Д Л У К У   
О  В И С И Н И  Н А К Н А Д Е  З А  К О Р И Ш Ћ Е Њ Е  

П У Т Н О Г  З Е М Љ И Ш Т А   
З А  П О Л А Г А Њ Е  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н И Х  

В О Д О В А  И  Б А З Н И Х  С Т А Н И Ц А  

 
 

Члан 1. 
 

          Овом одлуком утврђује се висина и начин плаћања 
накнаде за коришћење путног земљишта дуж локалних и 
некатегорисаних путева и улица на подручју града Дервента, 
као и осталог земљишта на подручју града, а ради постављања 
кабловске канализације за комуникацијске каблове и системе, 

као и висина и начин плаћања накнаде за већ постављену 
кабловску канализацију.  
 

Члан 2. 
 

          (1) Путно земљиште, у смислу ове одлуке, је земљиште у 
које се уграђује или је уграђена подземна инфраструктура 
(каблови, водови, цјевоводи, шахтови), као и надземна ТК 
инфраструктура (надземни ормари, кабинети, базне станице и 
сл.), а обухвата труп пута, горњи и доњи строј, банкине и путни 
појас до катастарске међе локалног и некатегорисаног пута или 
улице са катастарском међом других власника.  
 
          (2) Остало земљиште чини изграђено и неизграђено 
градско грађевинско земљиште у обухвату и ван обухвата 
просторно-планске документације.  
 
          (3) Под кабловском канализацијом, у смислу ове одлуке, 
подразумијевају се цијеви истог или различитог промјера и 
шахтова одређених димензија, кроз које се полажу ТК каблови.  

 
Члан 3. 

 
          (1) Правна лица која имају одобрење Регулаторне 
агенције за комуникације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
корисници) подносе Одјељењу за стамбено-комуналне послове 
захтјев за издавање сагласности за коришћење путног и 
осталог земљишта за постављање подземних инсталација, 
надземних ормара, кабинета и базних станица (у даљем тексту 
Уговор). Уз захтјев се прилаже ситуација трасе на којој је 
планирано постављање предметне инфраструктуре.  
 
          (2) Након пријема захтјева са попратном документацијом 
Одјељење за стамбено-комуналне послове ће донијети 
рјешење којим се утврђује висина накнаде, а на основу којег ће 
сачинити нацрт уговора о кориштењу путног и осталог 
земљишта за садржаје обухваћене овом одлуком.  
 

Члан 4. 
 

          (1) Накнада за коришћење путног и осталог земљишта (у 
даљем тексту: накнада) обрачунава се по дужном метру 
уграђеног кабла или вода, а по комаду уграђеног кабинета, 
надземног ормара и базне станице. 
  
          (2) Накнаду, утврђену овом одлуком, на основу закупа 
корисник плаћа у корист Јавних прихода - буџета града 
Дервента. 
 

Члан 5. 
 

          (1) Висина накнаде за кориштење путног и осталог 
земљишта за постављање кабловске канализације за 
комуникацијске каблове по једном дужном метру годишње 
износи 0,13 КМ. 

          (2) Накнада за коришћење путног земљишта за надземне 
кабинете и ормаре износи 300,00 КМ по комаду. 

          (3) Накнада за коришћење путног земљишта за базне 
станице годишње износи 6.000,00 КМ по комаду.  

          (4) Накнада утврђена у ставу 1, 2 и 3. овог члана, 
обрачунаваће се и за већ постављену инфраструктуру, а за коју 
не постоји уговор и није плаћена накнада у складу са овом 
одлуком.  

          (5) Накнаде из овог члана су исказане без ПДВ-а, а исти 
се обрачунава у складу са законом. 

Члан 6. 
 

          (1) Висина накнаде коју корисник плаћа утврђује се 
рјешењем на основу ког се закључује уговор између града 
Дервента, кога заступа Градоначелник и корисника путног 
појаса. 
 
          (2) Уговор из става 1. овог члана садржи: ознаку 
уговорних страна, врсту и дужину инфраструктурног вода 
(каблови и водови), број надземних кабинета и ормара и базних 
станица, вријеме на које се закључује уговор, висину начин 
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плаћања накнаде, отказни рок и надлежност суда у случају 
спора, те друге одредбе неопходне за реализацију уговора.   
 
          (3) Припрему података и приједлога уговора врши 
Одјељење за стамбено-комуналне послове.  
 
          (4) Након потписивања уговора и прибављања потребне 
документације у смислу прописа о уређењу простора може се 
приступити постављању кабловске канализације.  
 

Члан 7.  
 

          (1) Правна лица која већ користе путно и остало 
земљиште на начин дефинисан овом одлуком, односно имају 
постављену кабловску канализацију, дужна су да са градом 
Дервента у року од 6 мјесеци од ступања на снагу ове одлуке, 
закључе уговор за кориштење земљишта у које је иста 
постављена.  
 
          (2) Уговор из претходног става садржи елементе из члана 
6. став 2. 
 
          (3) Као основ за обрачун накнаде за кориштење путног и 
осталог земљишта служиће расположива грађевинско-техничка 
документација за наведене кабловске канализације за 
комуникационе системе којом располаже Одјељење за 
просторно уређење града Дервента.  

 
Члан 8. 

 
          Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
висини накнаде за коришћење путног земљишта за полагање 
инфраструктурних водова и базних станица („Службени гласник 
општине Дервента“, број: 9/17 и 2/19).  
 

Члан 9.  
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-022-312/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                          
25. јуна 2021. године                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 
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          На основу члана 18. став 2. Закона о социјалном 
становању Републике Српске (,,Службени гласник Републике 
Српске“, број 54/19), члана 39. став 2. тачка 2. и 82. став 2. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 2. Статута 
Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 
6/21), уз претходну сагласност Републичког секретаријата за 
расељена лица и миграције број: 26.05/1-07-1024-1/19 од 11.06. 
2021. године, Скупштина града Дервента, на 6. сједници 
одржаној 25. јуна 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У  О  П О С Т У П К У   
С У Б В Е Н Ц И О Н И С А Њ А  З А К У П Н И Н Е  

 
 
I 

          Овом одлуком се утврђује поступак остваривања права 
на субвенцију закупнине, потребна документација за 
остваривање права на субвенцију закупнине, корисници 
стамбених јединица социјалног становања у граду Дервента 
који имају право на субвенцију закупнине, висина стопе 
субвенције закупнине по категоријама корисника, као и извори 
финансирања корисника тих права. 
          Поступак утврђивања испуњености општих и посебних 
услова прописан је Правилником о поступку додјеле стамбених 
јединица социјалног становања, док је висина закупнине 
утврђена Одлуком о висини закупнине, чији се трошкови могу 
субвенционисати.  

II 
          Поступак за остваривање права на субвенцију закупнине 
и других трошкова становања покреће закупац или надлежни 
орган по службеној дужности подношењем захтјева: 

     1) одмах по објави коначне ранг листе за додјелу стамбених 
јединица из фонда социјалног становања на кориштење,  
     2) након што почне тећи уговорни однос,  
     3) уколико се промијене чињенице и околности које могу 
бити основ за остваривање права на субвенционисање.  
          Захтјев за остваривање права на субвенцију закупнине 
доставља се на прописаном обрасцу који издаје Одјељење за 
стамбено-комуналне послове, а образац треба да садржи 
рубрику за основне личне податке, податке који се односе на 
тренутне услове становања, број чланова домаћинства, 
величину стамбене јединице, висину закупнине и основ за 
остваривање права на субвенцију, те остале потребне 
информације. 
          Образац захтјева за субвенцију мора бити доступан у 
шалтер сали Градске управе и просторијама Центра за 
социјални рад. 
          Уз образац захтјева налази се и образац изјаве.  
          Захтјев се подноси Одјељењу за стамбено-комуналне 
послове, уз достављање доказа потребних за остваривање 
права на субвенционисање.  
          Одјељење за стамбено-комуналне послове је дужно 
провести поступак за утврђивање права корисника субвенције у 
року од мјесец дана од дана пријема захтјева.  
 

III 
          Право на субвенцију закупнине имају корисници у стању 
социјалне потребе, који немају никаква новчана примања или 
им приходи не прелазе износ од 20% просјечне нето плате 
запослених у републици Српској за претходну годину по члану 
домаћинства и то:  

1) стопа субвенције од 50% за закупнину за рањиве 
категорије: расељена лица и избјеглице, 
демобилисани борци, ратни војни инвалиди од пете 
до десете категорије, повратници по споразуму о 
реадмисији, жртве ратне тортуре, самохрани 
родитељи, породице са троје и више дјеце, млади без 
родитељског старања,  

2) стопа субвенције од 50% за закупнину за младе 
брачне парове до 35 година старости, 

3) стопа субвенције од 100% за закупнину за кориснике 
права која им припадају на основу закона којим се 
прописује социјална заштита, као што су: материјално 
необезбијеђена и за рад неспособна лица, лица са 
инвалидитетом, старија лица без породичног старања 
преко 65 година старости, жртве насиља у породици и 
друга лица у складу са законом.  

          Под приходима се сматрају плате и друга примања из 
радног односа, старосне, инвалидске и породичне пензије, 
приходи од пољопривредне дјелатности, примања по 
прописима борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних 
жртава рата, приходи остварени по основу привредне, услужне 
и друге дјелатности и сл.  
 

IV 
          Уз захтјев  за остваривање права на субвенцију, прилажу 
се сљедећи докази: 
               1) oвјерена изјава корисника о истинитости података, 
               2) за статус расељеног лица, увјерење издано од 
стране надлежног органа,   
               3) за лице старије од 65 година, извод из матичне 
књиге рођених,  
               4) за младе брачне парове до 35 година, извод из 
матичне књиге вјенчаних,  
               5) за незапослена лица, увјерење завода за 
запошљавање или увјерење надлежне пореске службе да се не 
води у евиденцији сигурних лица,  
               6) овјерена кућна листа,  
               7) доказ о укупним приходима, платна листа, 
последњи чек од пензије, увјерење надлежне пореске службе о 
висини примања или други извори прихода за које се докази 
могу тражити и службеним путем од стране надлежног 
одјељења, 
               8) за демобилисане борце и ратне војне инвалиде, 
рјешење надлежног органа о оствареном статусу и  
               9) доказ да укупан катастарски приход по члану 
породице не прелази износ од 10% од просјечног катастарског 
прихода по једном хектару земљишта.  
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V 
          Висина субвенције утврђује се највише до висине закупа 
стана и на период од 12 мјесеци, уз могућност продужења 
подношењем новог захтјева под једнаким условима као и 
приликом ранијег остварења права.  
          Након проведеног поступка Одјељење за стамбено-
комуналне послове издаје рјешење по правилима Закона о 
општем управном поступку.  
          Против донесеног рјешења може се изјавити жалба 
Градоначелнику у року од 15 дана од дана пријема рјешења. 
 

VI 
          Право на субвенционисање закупнине може се одобрити 
на период од 12 мјесеци, уз могућност продужења, уз 
подношење новог захтјева на начин и под условима 
прописаним овом одлуком.  
          Корисници права на субвенционисање дужни су 
пријавити сваку околност која утиче на обим или престанак 
права Одјељењу за стамбено-комуналне послове у року од 15 
дана од дана настанка околности.  
          Градоначелник је дужан именовати комисију чији је 
задатак да једном годишње покрене поступак ревизије права на 
субвенционисање закупнине и утврди сваку околност која утиче 
на престанак и обим права.  
          Уколико се у поступку ревизије утврди да је подносилац 
захтјева дао неистините податке који су утицали на признавање 
или обим права, подносилац захтјева је дужан вратити износ 
који је остварио давањем неистинитих података.  
          Жалба на рјешење комисије донесено у поступку ревизије 
подноси се Градоначелнику општине у року од 15 дана од дана 
пријема рјешења.  
 

VII 
          Средства за субвенционисање закупнине ће се водити на 
посебном рачуну, односно на рачуну који ће се отворити за те 
намјене у буџету града, а обезбиједиће се из буџета града и 
буџета Републичког секретаријата за расељена лица и 
миграције. 
 

VIII 
          Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
поступку субвенционисања закупнине („Службени гласник 
општине Дервента“, број 10/19).   
 

IХ 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
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25. јуна 2021. године                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 

број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. Закона о систему јавних 

служби (''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 79. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15 

и 63/20) и члана 37. став 2. тачка 33.  Статута Града  Дервента 

(''Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 

града Дервента на 6. сједници одржаној 25. јуна 2021. године, 

донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  Р А З Р Ј Е Ш Е Њ У  Д У Ж Н О С Т И  Ч Л А Н А -

П Р Е Д С Т А В Н И К А  О С Н И В А Ч А  У П Р А В Н О Г  
О Д Б О Р А   Ј А В Н Е  П Р Е Д Ш К О Л С К Е  

У С Т А Н О В Е  „ Т Р О Л “  Д Е Р В Е Н Т А  

 

1. Алексић Драгана, разрјешава се дужности члана-

представника оснивача Управног одбора Јавне 

предшколске установе „Трол“ Дервента,  са 25.06. 2021. 

године, прије истека мандата. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ''Службеном гласнику града Дервента''.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина општине Дервента, Рјешењем број 01-111-

65/18 од 17. јула 2018. године, за чланове Управног одбора 

Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента  именовала 

Драгану Алексић, представника оснивача, Вању Бећаревић, 

представника Стручног вијећа предшколске установе и 

Младена Ђурић, представника Савјета родитеља, на мандат у 

трајању од четири године. 

  Дана 17. јуна 2021. године, десет одборника 

Скупштине града Дервента, што чини 1/3 одборника, у складу 

са чланом 184. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), поднијели су у 

писаној форми приједлог за разрјешење члана, представника 

оснивача Управног одбора Јавне предшколске установе „Трол“ 

Дервента.  

У образложењу приједлога за разрјешење Драгане 

Алексић дужности члана, представника оснивача Управног 

одбора Јавне предшколске установе „Трол“, као разлог за 

разрјешење је наведено да се члан Управног одбора 

разрјешава због неусвајања Годишњег извјештаја о пословању 

и годишњег обрачуна Јавне предшколске установе „Трол“ 

Дервента за 2020. годину и неусвајања Финансијског плана 

Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за 2021. годину 

од стране оснивача- Скупштине града Дервента. 

 На 6. сједници Скупштине града, одржаној дана 25.06. 

2021. године, одборници су разматрали достављени приједлог 

1/3 одборника и након проведене дискусије, са 15 гласова “За“, 

12 гласова “Против“и 0 гласова „Уздржан“, одлучено  је да се 

Драгана Алексић, разријеши дужности члана, представник 

оснивача Управног одбора Јавне предшколске установе „Трол“ 

Дервента. 

  На основу напријед наведеног Скупштина града 

Дервента на 6. сједници одржаној 25. 06. 2021. године донијела 

је  рјешење као у диспозитиву. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не 

може се уложити жалба, али се може покренути управни спор 

пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана 

достављања овог рјешења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-111-104/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК ПРЕДСЈЕДНИК  
25. јуна 2021. године                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА     
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                              
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  На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. и 6. Закона о систему 

јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'' број: 

68/07, 109/12 и 44/16)  и члана 37. став 2. тачка 33. Статута 

Града Дервента (''Службени гласник града Дервента“  број 

6/21), Скупштина града Дервента на 6. сједници, одржаној 25. 

јуна 2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  Р А З Р Ј Е Ш Е Њ У   Ч Л А Н О В А   У П Р А В Н О Г  

О Д Б О Р А   Ј А В Н Е  У С Т А Н О В Е  „ С П О Р Т С К И  
Ц Е Н Т А Р  “  Д Е Р В Е Н Т А  

                                                  

1. Разрјешавају се дужности чланови  Управног одбора 

Јавне установе „Спортски центар“  Дервента са 

25.06.2021. године, прије истека мандата, и то:  

- Суботић Огњен, 

- Асентић Жељко и 

- Рашић Дејан. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у ''Службеном гласнику града Дервента''.  
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина општине Дервента је рјешењем број: 01-
111-88/18 од 31. октобра 2018.  године за чланове  Управног 
одбора Јавне  установе „Спортско културни центар“ Дервента, 
именовала лица из тачке 1. диспозитива овог рјешења, на 
мандат у трајању од четири (4) године.  
 Дана 17. јуна 2021. године, а на основу члана 184. 

Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени 

гласник општине Девента“, број 9/17 и „Службени гласник града 

Дервента“ број 6/21), 1/3 одборника Скупштине града Дервента, 

поднијела је приједлог за разрјешење чланова Управног 

одбора  Јавне установе „Спортски центар“ Дервента, због 

неусвајања Годишњег извјештаја о пословању и годишњег 

обрачуна  Јавне установе „Спортски центар“ Дервента за 2020. 

годину и Програма рада и Финансијског плана Јавне установе 

„Спортски центар“ Дервента за 2021. годину, од стране 

оснивача - Скупштине града Дервента. 

 На 6. сједници Скупштине града, одржаној дана 25.06. 

2021. године, одборници су разматрали достављени приједлог 

1/3 одборника и након проведене дискусије, са 15 гласова “За“, 

11 гласова “Против“и 0 гласова „Уздржан“, одлучено  је да се 

Суботић Огњен, Асентић Жељко и Рашић Дејан разријеше 

дужности чланова Управног одбора Јавне  установе „Спортски 

центар“ Дервента. 

  На основу напријед наведеног Скупштина града 

Дервента на 6. сједници одржаној 25. 06. 2021. године донијела 

је  рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном поступку 

и против истог није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор код Окружног суда у Добоју, у року од 30 дана од 

дана достављања овог рјешења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-111-105/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                      
25. јуна 2021. године                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА   
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                                    
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         На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и чл. 

52. став 1. и 57. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 

града Дервента на 6. сједници, одржаној 25.  јуна  2021. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
O  Р А З Р Ј Е Ш Е Њ У  Д У Ж Н О С Т И  Ч Л А Н А  
К О М И С И Ј Е  З А  С Т А Т У Т  И  П Р О П И С Е  

С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

 1. Славен Гојковић, разрјешава се дужности члана 

Комисије за статут и прописе Скупштине града Дервента. 

          2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 О б р а з л о ж е њ е 

Одборници у Скупштини града Дервента Перо Ђурић, Бранко 
Катанић, Витомир Пиваш, Божидар Савовић, Милорад 
Новаковић, Дејан Пјерановић, Никола Нединић, Сања 
Димитрић, Мирко Петрић и Душко Вујичић, што чини 1/3 
одборника Скупштине,  дана 14.06. 2021. године, а у складу са  
чланом  52.  став 2. тачка 3)  и  став 3. Пословника о раду 
Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине 
Дервента“, број: 9/17 и 6/21), Скупштини града Дервента 
поднијели су Приједлог за разрјешење Славена Гојковића 
дужности члана Комисије за статут и прописе Скупштине града 
Дервента. 

      Приједлог за разрјешење је поднесен у складу са чланом 
52. став 1. тачка 3) Пословника о раду Скупштине општине 
Дервента, којим је регулисано да члана радног тијела 
Скупштина може разријешити дужности и прије истека мандата 
ако не извршава или неблаговремено извршава дужности 
члана радног тијела. 

       У образложењу приједлога за разрјешење наведено је да 
на задња три састанка Комисије за статут и прописе Скупштине 
града Дервента Славен Гојковић је присуствовао на једној, а и 
да је и на ту сједницу каснио.  

      На 6. сједници Скупштине града, одржаној дана 25. јуна 
2021. године, одборници су разматрали достављени приједлог 
1/3 одборника и након проведене дискусије, са 15 гласова “За“, 
11 гласова “Против“и 2 гласа „Уздржан“, одлучено  је да се, 
сходно одредбама члана 52. став 2. тачка 3) Пословника о раду 
Скупштине, којим су утврђени разлози због којих члан радног 
тијела може бити разрјешен, те између осталог и ако не 
извршава или неблаговремено извршава дужности члана 
радног тијела, Славен Гојковић разрјеши дужности члана 
Комисије за статут и прописе. 

       На основу напријед наведеног Скупштина града Дервента 
на 6. сједници одржаној 25. јуна 2021. године донијела је  
рјешење као у диспозитиву. 

      ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против  истог није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у 
року од 30 дана од достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-111-106/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

25. јуна 2021. године                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                    Мирко Земуновић, с.р.                                         
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. 
Статута Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, 
број 6/21) и члaна 57. Пословника о раду Скупштине општине 
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 
„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 
града Дервента на 6. сједници, одржаној 25. јуна 2021. године, 
донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  И З Б О Р У  Ч Л А Н А  К О М И С И Ј Е  З А  С Т А Т У Т  И  

П Р О П И С Е  С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 
   1. Славко Бојанић, бира се за члана Комисије за 
статут и прописе Скупштине града Дервента, са даном 25.06. 
2021. године. 

 
         2.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Дервента“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
         Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи,  прописано је да скупштина  између осталих бира 
и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, а чланом 37. став 2. тачка 21. Статута Града 
Дервента, прописано је да Скупштина Града, између осталих 
бира и разрјешава чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града. 
         Чланом 51. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
скупштина општине може за извршење својих задатака 
оснивати сталне и повремене комисије, одборе и савјете као 
радна тијела скупштине, а ставом 2. истог члана, прописано је 
да се број чланова сталних радних тијела утврђује 
пословником.  
        Стална радна тијела Скупштине општине Дервента, 
утврђена су Пословником о раду Скупштине општине Дервента, 
а чланом  57. Пословника, прописано је да  Комисија за статут 
и прописе  има предсједника, замјеника предсједника и три 
члана, од којих се предсједник и два члана бирају из реда 
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одборника у Скупштини, а два члана из реда стручних и 
научних радника из области права. 
 Како је Скупштина града Дервента на приједлог 1/3 
одборника Скупштине града Дервента разријешила Славена 
Гојковића дужности члана Комисије за статут и прописе 
Скупштине града Дервента, на приједлог одборника Пере 
Ђурић, Бранка Катанић, Витомира Пиваша, Божидара 
Савовића, Милорада Новаковића, Дејана Пјерановића, Николе 
Нединића, Сање Димитрић, Мирка Петрића и Душка Вујичића,  
што чини 1/3 одборника Скупштине града Дервента, 14. 06. 
2021. године за члана Комисије за статут и прописе предложен 
је Славко Бојанић.  

Скупштина града Дервента је на 6. сједници одржаној 
25. јуна 2021. године донијела рјешење као у диспозитиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном 

поступку и против  истог није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у 
року од 30 дана од достављања рјешења. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-111-107/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јуна 2021. године                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                                    
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         На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и чл. 

52. став 1. и 61. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 

града Дервента на 6. сједници, одржаној 25. јуна  2021. године, 

донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
O  Р А З Р Ј Е Ш Е Њ У  Д У Ж Н О С Т И  Ч Л А Н А  

К О М И С И Ј Е  З А  Н А Г Р А Д Е  И  П Р И З Н А Њ А  
С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 
 1. Бојан Радановић, разрјешава се дужности члана 

Комисије за награде и признања Скупштине града Дервента. 

          2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 О б р а з л о ж е њ е 

 Одборници у Скупштини града Дервента Перо Ђурић, 

Бранко Катанић, Витомир Пиваш, Божидар Савовић, Милорад 

Новаковић, Дејан Пјерановић, Никола Нединић, Сања 

Димитрић, Мирко Петрић и Душко Вујичић, дана 14.06. 2021. 

године, што чини 1/3 одборника Скупштине, а у складу са  

чланом  52.  став 2. тачка 3)  и  став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине 

Дервента“, број 9/17 и 6/21), Скупштини града Дервента 

поднијели су Приједлог за разрјешење Бојана Радановића 

дужности члана Комисије за награде и признања Скупштине 

града Дервента. 

 Приједлог за разрјешење је поднесен у складу са 

чланом 52. став 1. тачка 3) Пословника о раду Скупштине 

општине Дервента, којим је регулисано да члана радног тијела 

Скупштина може разријешити дужности и прије истека мандата 

ако не извршава или неблаговремено извршава дужности 

члана радног тијела. 

 На 6. сједници Скупштине града, одржаној дана 25. 

06. 2021. године, одборници су разматрали достављени 

приједлог 1/3 одборника и након проведене дискусије, са 15 

гласова “За“, 13 гласова “Против“и 0 гласова „Уздржан“, 

одлучено  је да се, сходно одредбама члана 52. став 2. тачка 3) 

Пословника о раду Скупштине, којим су утврђени разлози због 

којих члан радног тијела може бити разрјешен, те између 

осталог и ако не извршава или неблаговремено извршава 

дужности члана радног тијела, Бојан Радановић разрјеши 

дужности члана Комисије за награде и признања. 

 На основу напријед наведеног Скупштина града 

Дервента на 6. сједници одржаној 25.06. 2021. године донијела 

је  рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном поступку 

и против  истог није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 

дана од достављања рјешења. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-111-108/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

25. јуна 2021. године                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА  
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         На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. Статута Града 
Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и 
члaна 61. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента 
на 6. сједници, одржаној 25. јуна 2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  И З Б О Р У  Ч Л А Н А  К О М И С И Ј Е  З А  Н А Г Р А Д Е  

И  П Р И З Н А Њ А  С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  
Д Е Р В Е Н Т А  

 
   1. Славко Бојанић, бира се за члана Комисије за 
награде и признања Скупштине града Дервента, са даном 
25.06. 2021. године. 

 
         2.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Дервента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

         Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи,  прописано је да скупштина  између осталих бира 
и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, а чланом 37. став 2. тачка 21. Статута Града 
Дервента, прописано је да Скупштина Града, између осталих 
бира и разрјешава чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града. 
         Чланом 51. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
скупштина општине може за извршење својих задатака 
оснивати сталне и повремене комисије, одборе и савјете као 
радна тијела скупштине, а ставом 2. истог члана, прописано је 
да се број чланова сталних радних тијела утврђује 
пословником.  
        Стална радна тијела Скупштине општине Дервента, 
утврђена су Пословником о раду Скупштине општине Дервента, 
а чланом  61. Пословника, прописано је да  Комисија за награде 
и признања  има предсједника, замјеника предсједника и три 
члана, од којих се предсједник и два члана бирају из реда 
одборника у Скупштини, а два члана из реда грађана. 
 Како је Скупштина града Дервента на приједлог 1/3 
одборника Скупштине града Дервента разријешила Бојана 
Радановића дужности члана Комисије за награде и признања 
Скупштине града Дервента, на приједлог одборника Пере 
Ђурић, Бранка Катанић, Витомира Пиваша, Божидара 
Савовића, Милорада Новаковића, Дејана Пјерановића, Николе 
Нединића, Сање Димитрић, Мирка Петрића и Душка Вујичића,  
што чини 1/3 одборника Скупштине града Дервента, 14. 06. 
2021. године за члана Комисије за награде и признања 
предложен је Славко Бојанић.  

Скупштина града Дервента је на 6. сједници одржаној 
25. 06. 2021. године донијела рјешење као у диспозитиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном 

поступку и против  истог није дозвољена жалба, али се може 
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покренути управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у 
року од 30 дана од достављања рјешења. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-111-109/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јуна 2021. године                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА   
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. 

Статута Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, 

број 6/21) и чл. 52. став 1. и 67. Пословника о раду Скупштине 

општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 

9/17 и „Службени гласник града Дервента“, број 6/21), 

Скупштина града Дервента на 6. сједници, одржаној 25. јуна  

2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
O  Р А З Р Ј Е Ш Е Њ У  Д У Ж Н О С Т И  Ч Л А Н А  
О Д Б О Р А  З А  П Р А Ћ Е Њ Е  П Р И М Ј Е Н Е  

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

 

 1. Миодраг Тешендић, разрјешава се дужности члана 

Одбора за праћење примјене Кодекса понашања Скупштине 

града Дервента. 

          2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 О б р а з л о ж е њ е 

 Одборници у Скупштини града Дервента Перо Ђурић, 

Бранко Катанић, Витомир Пиваш, Божидар Савовић, Милорад 

Новаковић, Дејан Пјерановић, Никола Нединић, Сања 

Димитрић, Мирко Петрић и Душко Вујичић, што чини 1/3 

одборника Скупштине, дана 14. 06. 2021. године, а у складу са  

чланом  52.  став 2. тачка 3)  и  став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине 

Дервента“, број 9/17 и 6/21), Скупштини града Дервента 

поднијели су Приједлог за разрјешење Миодрага Тешендића 

дужности члана Одбора за праћење примјене Кодекса 

понашањаСкупштине града Дервента. 

 Приједлог за разрјешење је поднесен у складу са 

чланом 52. став 1. тачка 3) Пословника о раду Скупштине 

општине Дервента, којим је регулисано да члана радног тијела 

Скупштина може разријешити дужности и прије истека мандата 

ако не извршава или неблаговремено извршава дужности 

члана радног тијела. 

 На 6. сједници Скупштине града, одржаној дана 25. 

06. 2021. године, одборници су разматрали достављени 

приједлог 1/3 одборника и након проведене дискусије, са 15 

гласова “За“, 12 гласова “Против“и 1 гласом „Уздржан“, 

одлучено  је да се, сходно одредбама члана 52. став 2. тачка 3) 

Пословника о раду Скупштине, којим су утврђени разлози због 

којих члан радног тијела може бити разрјешен, те између 

осталог и ако не извршава или неблаговремено извршава 

дужности члана радног тијела, Миодраг Тешендић разрјеши 

дужности члана Одбора за праћење примјене Кодекса 

понашања. 

 На основу напријед наведеног Скупштина града 

Дервента на 6. сједници одржаној 25. јуна 2021. године 

донијела је  рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном поступку 

и против  истог није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 

дана од достављања рјешења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-111-110/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

25. јуна 2021. године                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА   
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. 
Статута Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, 
број 6/21) и члaна 67. Пословника о раду Скупштине општине 
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 
„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 
града Дервента на 6. сједници, одржаној 25. јуна 2021. године, 
донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  И З Б О Р У  Ч Л А Н А  О Д Б О Р А  З А  П Р А Ћ Е Њ Е  

П Р И М Ј Е Н Е  К О Д Е К С А  П О Н А Ш А Њ А  
С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 
   1. Славко Бојанић, бира се за члана Одбора за 
праћење примјене Кодекса понашања Скупштине града 
Дервента, са даном 25.06. 2021. године. 

 
         2.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Дервента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

         Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи,  прописано је да скупштина  између осталих бира 
и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, а чланом 37. став 2. тачка 21. Статута Града 
Дервента, прописано је да Скупштина Града, између осталих 
бира и разрјешава чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града. 
         Чланом 51. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
скупштина општине може за извршење својих задатака 
оснивати сталне и повремене комисије, одборе и савјете као 
радна тијела скупштине, а ставом 2. истог члана, прописано је 
да се број чланова сталних радних тијела утврђује 
пословником.  
        Стална радна тијела Скупштине општине Дервента, 
утврђена су Пословником о раду Скупштине општине Дервента, 
а чланом  67. Пословника, прописано је да Одбор за праћење 
примјене Кодекса понашања  има предсједника, замјеника 
предсједника и три члана, од којих се предсједник и два члана 
бирају из реда одборника у Скупштини, а два члана из реда 
угледних и афирмисаних грађана у јавном животу. 
 Како је Скупштина града Дервента на приједлог 1/3 
одборника Скупштине града Дервента разријешила Миодрага 
Тешендића дужности члана Одбора за праћење примјене 
Кодекса понашања Скупштине града Дервента, на приједлог 
одборника Пере Ђурић, Бранка Катанић, Витомира Пиваша, 
Божидара Савовића, Милорада Новаковића, Дејана 
Пјерановића, Николе Нединића, Сање Димитрић, Мирка 
Петрића и Душка Вујичића,  што чини 1/3 одборника Скупштине 
града Дервента, 14. 06. 2021. године за члана Одбора за 
праћење примјене Кодекса понашања предложен је Славко 
Бојанић.  

Скупштина града Дервента је на 6. сједници одржаној 
25. јуна 2021. године донијела рјешење као у диспозитиву. 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном поступку 
и против  истог није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 
дана од достављања рјешења. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 
Број: 01-111-111/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јуна 2021. године                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                    Мирко Земуновић, с.р.                                                           
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240        
         На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. Статута Града 

Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и чл. 

52. став 1. и 67. Пословника о раду Скупштине општине 

Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 

„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 

града Дервента на 6. сједници, одржаној 25.  јуна  2021. године, 

донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
O  Р А З Р Ј Е Ш Е Њ У  Д У Ж Н О С Т И  З А М Ј Е Н И К А  
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К А  О Д Б О Р А  З А  П Р А Ћ Е Њ Е  

П Р И М Ј Е Н Е  К О Д Е К С А  П О Н А Ш А Њ А  
С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

 1. Зоран Милојевић, разрјешава се дужности 

замјеника предсједника Одбора за праћење примјене Кодекса 

понашања Скупштине града Дервента. 

          2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 О б р а з л о ж е њ е 

 Одборници у Скупштини града Дервента Перо Ђурић, 

Бранко Катанић, Витомир Пиваш, Божидар Савовић, Милорад 

Новаковић, Дејан Пјерановић, Никола Нединић, Сања 

Димитрић, Мирко Петрић и Душко Вујичић, што чини 1/3 

одборника Скупштине, дана 14. 06. 2021. године, а у складу са  

чланом  52.  став 2. тачка 3)  и  став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине 

Дервента“, број 9/17 и 6/21), Скупштини града Дервента 

поднијели су Приједлог за разрјешење Зорана Милојевића 

дужности замјеника предсједника Одбора за праћење примјене 

Кодекса понашањаСкупштине града Дервента. 

 Приједлог за разрјешење је поднесен у складу са 

чланом 52. став 1. тачка 3) Пословника о раду Скупштине 

општине Дервента, којим је регулисано да члана радног тијела 

Скупштина може разријешити дужности и прије истека мандата 

ако не извршава или неблаговремено извршава дужности 

члана радног тијела. 

 На 6. сједници Скупштине града, одржаној дана 25. 

06. 2021. године, одборници су разматрали достављени 

приједлог 1/3 одборника и након проведене дискусије, са 15 

гласова “За“, 12 гласова “Против“и 1 гласом „Уздржан“, 

одлучено  је да се, сходно одредбама члана 52. став 2. тачка 3) 

Пословника о раду Скупштине, којим су утврђени разлози због 

којих члан радног тијела може бити разрјешен, те између 

осталог и ако не извршава или неблаговремено извршава 

дужности члана радног тијела, Зоран Милојевић разрјеши 

дужности замјеника предсједника Одбора за праћење примјене 

Кодекса понашања. 

 На основу напријед наведеног Скупштина града 

Дервента на 6. сједници одржаној 25.06. 2021. године донијела 

је  рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном поступку 

и против  истог није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 

дана од достављања рјешења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-111-112/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

25. јуна 2021. године                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА  

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                                           
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 21. 
Статута Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, 
број 6/21) и члaна 67. Пословника о раду Скупштине општине 
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и 
„Службени гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина 
града Дервента на 6. сједници, одржаној 25. јуна 2021. године, 
донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  И З Б О Р У  З А М Ј Е Н И К А  П Р Е Д С Ј Е Д Н И К А  

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

Д Е Р В Е Н Т А  

 
   1. Дејан Пјерановић, бира се за замјеника 
предсједника Одбора за праћење примјене Кодекса понашања 
Скупштине града Дервента, са даном 25. 06. 2021. године. 

 
         2.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Дервента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

         Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи,  прописано је да скупштина  између осталих бира 
и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, а чланом 37. став 2. тачка 21. Статута Града 
Дервента, прописано је да Скупштина Града, између осталих 
бира и разрјешава чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града. 
         Чланом 51. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
скупштина општине може за извршење својих задатака 
оснивати сталне и повремене комисије, одборе и савјете као 
радна тијела скупштине, а ставом 2. истог члана, прописано је 
да се број чланова сталних радних тијела утврђује 
пословником.  
        Стална радна тијела Скупштине општине Дервента, 
утврђена су Пословником о раду Скупштине општине Дервента, 
а чланом  67. Пословника, прописано је да Одбор за праћење 
примјене Кодекса понашања  има предсједника, замјеника 
предсједника и три члана, од којих се предсједник и два члана 
бирају из реда одборника у Скупштини, а два члана из реда 
угледних и афирмисаних грађана у јавном животу. 
 Како је Скупштина града Дервента на приједлог 1/3 
одборника Скупштине града Дервента разријешила Зорана 
Милојевића дужности замјеника предсједника Одбора за 
праћење примјене Кодекса понашања Скупштине града 
Дервента, на приједлог одборника Пере Ђурић, Бранка 
Катанић, Витомира Пиваша, Божидара Савовића, Милорада 
Новаковића, Дејана Пјерановића, Николе Нединића, Сање 
Димитрић, Мирка Петрића и Душка Вујичића,  што чини 1/3 
одборника Скупштине града Дервента, дана 14. 06. 2021. 
године за замјеника предсједника Одбора за праћење примјене 
Кодекса понашања предложен је Дејан Пјерановић.  

Скупштина града Дервента је на 6. сједници одржаној 
25. јуна 2021. године донијела рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против  истог није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју у 
року од 30 дана од достављања рјешења. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 
Број: 01-111-113/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јуна 2021. године                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                       
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 
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На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 152. 
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), а након разматрања 
Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Статута Града 
Дервента, Скупштина града Дервента на 6. сједници, одржаној 
25. јуна 2021. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К  

 
1. Прихвата се Нацрт Одлуке о измјенама и допунама 

Статута Града Дервента и упућује на јавну расправу у трајању 
од 30 дана. 

 
2. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Статута 

Града Дервента објавиће се  као посебан прилог уз седмични 
лист „Дервентски лист“ и на званичној интернет страници Града 
Дервента www.derventa.ba. 

 
3. За спровођење јавне расправе задужују се 

Комисија за статут и прописе и Одјељење за општу управу. 
 
4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 
Број: 01-022-303/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јуна  2021. године                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                    Мирко Земуновић,с.р. 
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На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 152. 
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), а након разматрања 
Нацрта Пословника o раду Скупштине града Дервента, 
Скупштина града Дервента на 6. сједници, одржаној 25. јуна 
2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

 
1. Прихвата се Нацрт Пословника о раду Скупштине 

града Дервента  и упућује на јавну расправу у трајању од 30 
дана. 

 
2. Нацрт Пословника о раду Скупштине града 

Дервента доставити парламентарним политичким странкама и 
објавиће се  на званичној интернет страници Града Дервента 
www.derventa.ba. 

 
3. За спровођење јавне расправе задужују се 

Комисија за статут и прописе и Одјељење за општу управу. 
 
4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 

Број: 01-022-304/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
25. јуна 2021. године                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                   Мирко Земуновић, с.р.  
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На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 140. 

Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени 

гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени гласник 

града Дервента“, број 6/21), а након разматрања Информације 

о стању у области снабдијевања електричном енергијом, 

Скупштина града Дервента, на 6. сједници одржаној 25. јуна 

2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента  усваја Информацију о 
стању у области снабдијевања електричном енергијом. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-314/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                 
25. јуна  2021. године                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                 
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На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 140. 

Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени 

гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени гласник 

града Дервента“, број 6/21), а након разматрања Информације 

о превентивној здравственој заштити становништва у 2020. 

години, Скупштина града Дервента, на 6. сједници одржаној 25. 

јуна 2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента  усваја Информацију о 
превентивној здравственој заштити становништва у 2020. 
години. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-315/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                   
25. јуна  2021. године                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.    
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На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 140. 

Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени 

гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени гласник 

града Дервента“, број 6/21), а након разматрања Информације 

о стању у области културе на подручју Града, Скупштина града 

Дервента на 6. сједници, одржаној 25. јуна 2021. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина града Дервента  усваја Информацију о 
стању у области културе на подручју Града. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-316/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

25.јуна 2021. године                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

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

и 36/19), члана 22. Закона о пољопривреди („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09 ), члана 89. 

став 3. Статута Града  Дервента („Службени гласник општине 

Дервента“, број: 6/21), члана 3. Плана коришћења средстава за 

подстицање развоја пољопривреде и села на подручју града 

Дервента за 2021.годину („Службени гласник града Дервента“, 

број 13/2021), Градоначелник Дервента, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К  
О  Н А Ч И Н У  И  У С Л О В И М А  Р А С П О Д Ј Е Л Е  
Н О В Ч А Н И Х  П О Д С Т И Ц А Ј А  З А  Р А З В О Ј  

П О Љ О П Р И И В Р Е Д Е  И  С Е Л А  Н А  П О Д Р У Ч Ј У  
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  

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.                   

Правилником о начину и условима расподјеле новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села на подручје града 

Дервента за 2021.годину (у даљем тексту: Правилник) се 

http://www.derventa.ba/
http://www.derventa.ba/
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прописују услови које морају испунити корисници за 

остваривање права на новчане подстицаје, максималан износ 

подстицајних средстава који ће бити додјељен по врстама 

подстицаја, потребна документација, намјена новчаних 

средстава на основу Плана коришћења средстава за 

подстицање развоја пољопривреде и села на подручју града 

Дервента за 2021.годину, и критеријуми по којима се наведена 

средстава додјељују. 

Члан 2.                   

(1) Општи услови за остваривање права на коришћење 

подстицајних средстава корисника: 

1) Да имају пребивалиште, односно сједиште на подручју 
града Дервента и да пољопривредну производњу 
обављају на територији града Дервента. 

2) Да су уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава у Агенцији за посредничке, информатичке 
и финансијске услуге (АПИФ) ПЈ Дервента, као 
комерцијална или некомерцијална газдинства. 

3) Да су  пријавили некретнине у фискални регистар 
непокретности који води Пореска управа Републике 
Српске, Подручна јединица Дервента, да уредно 
плаћају пореске обавезе, као и обавезе по основу 
такса и накнада према граду Дервента  

4) Ако користе некретнине на основу уговора о закупу 
некретнина у власништву других лица, да се уз захтјев 
за подстицајна средства достави уговор о закупу 
предметних некретнина као и доказ о пријављеним и 
измиреним пореским обавезама на предметне 
некретнине од власника некретнина, који води Пореска 
управа Републике Српске, Подручна јединица 
Дервента. 

5) Ако подносилац захтјева нема пријављене некретнине 
на своје име, подстицај може остварити ако члан 
пољопривредног газдинства има уредно пријављене и 
плаћене обавезе на предметне некретнине   

6) Да благовремено поднесу пријаву за подстицајна 
средства 

7) Да испуне услове овог Правилника 
 

 (2) Надлежно одјељење ће по службеној дужности 

провјеравати измирене обавезе носиоца пољопривредног 

газдинства.  

 (3) Захтјеве носиоца и чланова пољопривредног газдинства за 

подстицајна средства по овом правилнику који не измире 

обавезе пореза на непокретности, као и обавезе по основу 

такса и накнада према граду Дервента, Одјељење ће рјешењем 

одбити.  

(4) Након одобрених средстава за подстицај пољопривредне 

производње, надлежно одјељење може да изврши контролу 

утрошених средстава и контролу обима производње за коју су 

издвојена подстицајна средства. 

Члан 3.                   

(1) Корисници подносе захтјев за додјелу средстава Одјељењу 
за привреду и друштвене дјелатности на прописаним 
обрасцима. Захтјеви се подносе у шалтер сали градске управе, 
шалтер број 7.  
 
(2) Подносиоци захтјева ће попунити пријавни лист у коме ће 
бити тачно назначене врсте производње за које се подноси 
захтјев, уз које ће се прилагати и остали документи наведени у 
Правилнику  за сваку производњу посебно. 
  
(3) Уз све захтјеве за остваривање права на новчане 
подстицаје, корисници поред документације прописане овим 
Правилником, прилажу : 
1) Копију Потврде о регистрацији пољопривредног газдинства 
издату од стране Агенције за посредничке информатичке и 
финансијске услуге – АПИФ, ПЈ Дервента, на име подносиоца 
захтјева, из текуће године. 

2) Кућну листу ( уколико подносилац захтјева није носилац 
пољопривредног газдинства) 
3) Акт Пореске управе, ПЈ Дервента, о измиреним обавезама za 
predhodnu  годину 
4) Копију рјешења о регистрацији пољопривредног удружења, 
задруге, привредног друштва или предузетника 

 
(4) Испуњеност услова за додјелу средстава утврђује и 
записнички констатује комисија коју именује Градоначелник. 
 
      II – НАМЈЕНА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 4. 

Подстицајна  средства из Плана коришћења ће бити 

расподјељена за: 

(1) Подршка текућој производњи 

1) директна подршка сточарској производњи 

1. подстицај за приплодну стоку 

2. подстицај за производњу млијека ( музна грла) 

3. подстицај за производњу меса 

                4. подстицај формирању мини фарми 

5. подстицај пчеларској производњи 

6. подстицај специфичној врсти пољопривредне 
производње 

7. подстицај за узгој и производњу рибе 

 

2)  директна подршка биљној производњи 

1. подстицај за љековито, ароматично,зачинско и   

индустријско биље и хељду 

2. подстицај за производњу поврћа и цвијећа у    

затвореним просторима и на отвореном 

                3. подстицај за органску производњу 

(2)  Подршка дугорочном развоју 

 1)  инвестиције у биљној производњи – изградња стакленика    

       и пластеника 

 2)  подизање вишегодишњих засада 

 3)  набавка производно- технолошке опреме 

(3) Коришћење средстава од накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта, закупа и концесионе накнаде 
за коришћење пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске 

1) Оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која 
су деградирана и запуштена 

2) За поправку и побољшање плодности земљишта путем 
калцификације 

3)   Испитивање плодности земљишта 

4) За спровођење поступка додјеле пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске у закуп 

(4)  Подстицање организованих облика пољопривредних 
произвођача 

(5)  Подршка суфинансирању пројеката у пољопривреди   

       III – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

Члан 5.                   

(1) Максималан износ подстицаја који може добити 
пољопривредно газдинство у току године, по основу једног или 
више видова производње износи до 4.000,00 КМ.  
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(2) Пољопривредна газдинстава која имају 25 музних грла и 
више, подстицај по основу једног или више видова производње 
може да износи до 6.000,00 КМ. 
 
(3) Износ који се добије за набавку нове производно- 
технолошке опреме, активности које су предвиђене 
коришћењем средстава од накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта, закупа и концесије 
пољопривредног земљишта, као и износ средстава која су 
добили за суфинансирање пројеката у пољопривреди,  неће се 
уврштавати у максималне износе наведене у ставу 1. и 2. 

Члан 6. 

1. Подршка текућој производњи 

1.1 Директна подршка сточарској производњи 

1.1.1. Подстицај за приплодну стоку 

(1) Право на новчане подстицаје за производњу и узгој 
квалитетно приплодне стоке имају произвођачи који су у 
властитом стаду – запату произвели и одгојили расплодна грла 
за даљу репродукцију и то за: 

1) Производња и узгој квалитетно приплодних стеоних јуница, 
(најмање потребан број грла 3 ком) – у износу 
до...............................................................................150,00 КМ/грлу 

2) Производња и узгој квалитетно приплодних назимица и 
крмача (најмање потребан број 5 ком)  - у износу до 
......................................................................................60,00 КМ/грлу 

3) Производња и узгој квалитетно приплодних оваца и коза 
старости најмање годину дана (најмање потребан број 30 
комада) – у износу до ................................................20,00 КМ/грлу 

 

(2) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:                                     

1) Копију пасоша животиње или копија обрасца А1 

2)  Копију потврде о вјештачком осјемењавању и стеоности за 
приплодне јунице, или картон осјемењавања за јунице из 
властитог стада и копија цертификата о завршеном курсу за 
вјештачко осјемењавање 

3)  Потврду надлежне ветеринарске службе о спроведеним 
обавезним ветеринарским мјерама (став 1 тачка 1) 

4) Потврда о спроведеним обавезним мјерама здравствене 
заштите животиња од заразних болести са одговарајућим 
бројевима ушних маркица  ( став 1 тачка 2. и 3.) 

 

 (3)  Код обраде захтјева за производњу и узгој квалитетно 
приплодних оваца и коза, узет ће се у обзир она грла која се 
налазе на локацији коју подносилац захтјева наведе у захтјеву. 
Ако у тренутку обиласка од стране комисије, предметна грла не 
буду на тој локацији, комисија није дужна да одлази на мјесто 
испаше предметних грла на другу локацију и као такав захтјев 
ће се одбити. 

 

(4)  Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за 
приплодну стоке је до 31.08.2021. године. 

 

1.1.2. Подстицај за производњу млијека ( музна грла) 

 

(1) Подстицај за производњу млијека односи се на музне краве 
и производњу која се пласира на тржиште уз сљедеће услове: 

1) Најмањи потребан број грла за остварење подстицаја је 5 
комада. 

2) Висина подстицаја по музном грлу износи до 150,00 КМ.    

 

(2) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1)   Копију пасоша животиње или копија обрасца А1 

2) Копију важећег Уговора о откупу млијека са мљекаром или 
организатором откупа или Потврду о откупу млијека из текуће 
године, или Овјерену Изјаву да подносилац захтјева 
произведено млијеко користи за производњу млијечних 
производа.  

3) Потврду надлежне ветеринарске службе о спроведеним 
обавезним ветеринарским мјерама.  

 

(3) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за 
производњу млијека је до 31.08.2021.године  

 

1.1.3. Подстицај за производњу меса 

 

(1) Право на подстицај имају корисници који се баве      

производњом и продајом утовљених грла и то: 

1)  Тов јунади – минимално 5 комада (излазна тежина мин 500 
кг.).....до 150,00 KM/грлу 

2)  Тов свиња – минимално 10 комада (излазна тежина мин 90 
кг/грлу)  до 50,00 КМ/грлу 

3)  Тов пилића – минимално 20.000 комада утовљених пилића у 
току године до 600,00 КМ/ фарми 

 

(2)  Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1) Потврду о поријеклу пилића - рачун о куповини једнодневних 
пилића, Уговор о обављању услужног това пилића, а за јунад и 
свиње потврда од ветеринарске службе за обављене мјере 
здравствене заштите животиња са идентификационим 
бројевима. 

2) Рачун-фактура или откупни блок (лист)  о продаји грла 
регистрованој клаоници или другим субјектима регистрованим 
за клање стоке са бројем грла, укупном тежином грла и 
унесеним идентификационим бројевима за грла, а за пилиће 
рачун –фактура или откупни блок (лист) о продаји 
регистрованој клаоници или другом субјекту регистрованом за 
клање стоке. 

Код това пилића у пријавни лист уписати укупну количину 
произведених товних пилића на годишњем нивоу. 

 

(3) Пољопривредни произвођачи код којих су рачуни о откупу 
настали послије 01.10.2020.године, имају право да захтјев за 
подстицајна средства поднесу у току 2021.године и тако 
остваре право на подстицајна средства по одредбама 
Правилника из 2021.године.  

(4)  Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за тов 
стоке је до  30.09.2021. године. 

 

1.1.4. Подстицај формирању мини фарми 

 

(1) Право на подстицајна средства имају корисници који у 
текућој години произведу или набаве минимално једну (1) 
стеону јуницу или мин. једно (1) музно грло и формирају 
основно стадо од 5 музних грла за производњу млијека. 

 

(2) Право на подстицај нема грло које је већ остварило 
подстицај у текућој години, што ће се установити провјером 
ушних маркица на предметним грлима и приложеном 
документацијом. Исто тако, право на подстицајна средства 
немају пољопривредна газдинства која су у последњих 5 
година остварила право по овом основу. 

 

(3) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1) Копију пасоша за постојећа музна грла или копију обрасца А1 

2) Копију пасоша набављених или произведених јуница и 
музних грла 

3) Копију потврде о вјештачком осјемењавању и стеоности за 
приплодне јунице 

4) Овјерену Изјаву да предметно грло за које остварује 
подстицај неће отуђити најмање три године, осим због 
здравствених проблема, при чему мора обезбједити потврду 
ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног 
клања.  

5) Потврду надлежне ветеринарске службе о спроведеним 
обавезним ветеринарским мјерама.  

 
(4) Подстицајна средства за ову намјену утврђују се у износу до 
1000,00 КМ/грлу.  
 
(5)Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за 
формирање мини фарме је до 31.08.2021. године. 
 

1.1.5. Подстицај пчеларској производњи  
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(1) Право на подстицајна средства за производњу и узгој пчела 

остварују пчелари који посједују најмање 40 кошница, односно 

пчелињих друштава, на основу регистрације породичног 

газдинства у складу са чланом 2.став 1. тачка 2, или на основу 

регистрације удружења пчелара у регистру пољопривредног 

газдинства издату од стране Агенције за посредничке 

информатичке и финансијске услуге – АПИФ, ПЈ Дервента. 

Сваки пчелињак мора бити обиљежен у складу са важећим 

Законом о пчеларству. Приликом обраде захтјева за исплату 

подстицајних средстава, односно утврђивања броја пчелињих 

друштава у обзир се неће узимати пчелиња друштва која су 

намјењена за производњу матица. 

(2)Висина подстицаја по кошници износи до 5,00 КМ. 

(3) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1) Овјерену изјаву којом пољопривредни произвођач – пчелар 

потврђује да су пчелиња друштва његово власништво.  

2) Увјерење удружења којом потврђује да је пољопривредни 

произвођач – пчелар члан удружења  

3) Копију рјешења о упису у Евиденцију пчелара и пчелињака, 

издату од Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске или копију пријаве за упис у 

евиденцију пчелара и пчелињака. 

4) Копију Потврде о регистрацији удружења издату од стране 

Агенције за посредничке информатичке и финансијске услуге – 

АПИФ, ПЈ Дервента, из текуће године. 

(4) Комисија неће прихватити захтјеве за подстицај пчеларима 

чија се друштва налазе на испашама и територији других 

локалних заједница из разлога немогућности увида у постојање 

пчелињих друштава. 

(5) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за 

пчеларство је до 30.07.2021. годинe. 

1.1.6. Подстицај специфичној врсти пољопривредне 

производње 

(1) Право на подстицајна средства имају узгајивачи 

специфичних врста пољопривредне производње.  

(2) Подстицај за специфичне врсте пољопривредне 

производње, односи се на узгој крзнашица и јапанских 

препелица, а висина подстицајних средстава износи зависно од 

обима производње , и то: 

1) од  50 - 100 комада у јату-висина подстицаја  до ....200,00 КМ 
2) од 101- 200 комада у јату-висина подстицаја до .....300,00 КМ 
3) преко 200 комада у јату-висина подстицаја до ........400,00 КМ   
 

(3)  Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1) Да је произвођач уписан у Регистар фарми животиња ( 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске)  

2) Потврда о извршеном дијагностичком испитивању јаја 
јапанске препелице на салмонелозу     
 

(4) Рок за подношење захтјева за специфичне врсте 

пољопривредне производње је до 30.07.2021. године. 

1.1.7. Подстицај за узгој и производњу рибе  

(1) Право на премију имају произвођачи који се баве узгојем и 
производњом рибе. 
 
(2) Најмања површина за узгој  и производњу  рибе мора 
износити 0,2 ха. 
 
(3) Висина подстицаја за производњу и узгој рибе  зависи од 
површине узгоја и износи: 

1) од  0,2 ха – 0,5 ха – у износу до .......……...................500,00 КМ 
2) од 0,51 ха – 1,5 ха – у износу до  ....................…...1.000,00 КМ 
3)  преко 1,5 ха – у износу до  ……………………........1.500,00 КМ 
 

(4) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1) Посједовни лист или Лист непокретности или Уговор о закупу 
земљишта на коме је изграђен рибњак 

2) Копију важеће водне дозволе  

3) Потврду о поријеклу млађи или Изјава да је млађ из 
властитог мријеста.  

4) Одобрење надлежног министарства за узгој рибе. 

(5) Рок за подношење захтјева за производњу рибе износи до 
30.07.2021. године. 

1.2 Директна подршка биљној производњи 

1.2.1.Подстицај за љековито,ароматично, зачинско и 

индустријско биље и хељду 

(1) Право на подстицаје за произведено љековито, ароматично, 

зачинско и индустријско биље ( изузев соје, сунцокрета, уљане 

репице ) и хељду имају произвођачи који у текућој години имају 

засијано најмање 0,5 ха површине једне културе засијане у 

монокултури. 

(2) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1) Посједовни лист или Лист непокретности за предметно 
земљиште  

2) Уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи 
земљиште под закуп и доказ за предметно земљиште 

3) Рачун од регистрованог прометника сјеменског материјала 
или Уговор од откупљивача, ако је исти донирао сјеме за 
услужну производњу која ће бити откупљена по завршетку 
производње од истог. 

 

(3) Висина подстицаја износи до 400,00 КМ/ха засијане 
површине.   

 

(4) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства  је до 
30.07.2021. године.  
 

1.2.2. Подстицај за производњу поврћа и цвијећа у 

затвореним просторима и на отвореном 

(1) Производња поврћа у заштићеном простору у односу на 

производњу на отвореном, омогућава релативно брз поврат 

средстава кроз продају на локалном тржишту и уговорену 

производњу, при чему су потребе за пољопривредном 

механизацијом мале. 

(2) Подстицајна средства се односе на: 

1)Производњу засновану у постојећим 

пластеницима/стакленицима,  минималнe површинe 200 

m2- у износу до  .......... 2,50 КМ/m 2 

 2)Производњу повртарских и цвјећарских култура  

засновану на отвореном  

Минимална површина парцеле засијана /засађена једном 

културом за диње, лубенице, бундеве и кромпир је 0,5 ха, 

остале повртарске културе 0,1 ха и за цвјећарске културе 0,1 

ха. 

(3)  Висина подстицаја за производњу диња, лубеница, бундева 

и кромпира износи до 600,00 КМ/ха, а за остале повртарске и 

цвјећарске културе до 1.200,00 КМ/ха.  

(4) Сјетва се обавља у складу са агротехничким роковима и 

стандардном агротехником. У обзир не долазе заштићене 

површине за производњу расада. Пластеници и стакленици 
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који у моменту обраде захтјева не буду у систему производње, 

неће се признавати као пластеничка – стакленичка производња 

 (5) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1) Посједовни лист или Лист непокретности за предметно 
земљиште, 

2) Уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи 
земљиште под закуп и доказ за предметно земљиште, 

3) Рачун од регистрованог прометника сјеменског материјала и 
фактуру која гласи на име подносиоца захтјева  

4) Декларацију о квалитету сјеменског материјала издату од 
стране произвођача сјеменског материјала, 

 

(6) Рок за подношење захтјева за производњу поврћа и цвијећа 
у заштићеним просторима и на отвореном је до 31.08.2021. 
године.  
 
1.2.3. Подстицај за органску производњу 

 

(1) Органска производња је недовољно заступљена на подручју 

наше општине, о обзиром да се у овој производњи остварују 

мали приноси, а због неразвијеног тржишта органским 

производима, ти производи се продају по знатно нижим 

цијенама, тако да је мали број произвођача који се жели бавити 

овом производњом. С обзиром на еколошки значај ове 

производње, потребно је уз сталну подршку подстицајних 

средстава повећавати површине у систему органске 

производње. 

(2) Минимална површина за коју се може остварити подстицај 
за органску биљну производњу је 1,0 ха.  

 

(3) Висина подстицаја за органску производњу износи  до 

500,00 КМ/ха    

(4) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

 1) Посједовни лист или Лист непокретности за предметно 
земљиште 

2) Уговор о закупу пољопривредног земљишта уколико 
произвођач користи земљиште под закуп. 

3) План пословних активности 

4) Записник овлашћеног цертификационог тијела о заснованим 
површинама у систему органске биљне производње, са унесе-
ним подацима о катастарским честицама и катастарској општи-
ни и биљној врсти  

5) Копију цертификата органске производње, издатог од 
цертификационог тијела овлашћеног од Министарства за 
послове цертификовања органске пољопривредне производње. 

 
(5) Рок за подношење за органску производњу захтјева је до 

30.07.2021. године 

2. Подршка дугорочном развоју 
 

2.1. Инвестиције у биљној производњи – изградња 

пластеника и стакленика 

(1) Право на подстицајна средства за инвестиције у изградњи 

пластеника и стакленика имају корисници који су у текућој 

години (обрачунски период) изградили нови 

пластеник/стакленик са припадајућом опремом за 

пластеничку/стакленичку производњу  од најмање  100 м2  

укупне корисне површине.  

(2) Опрема за пластеничку/стакленичку  производњу се 

односи на систем гријања и вентилације, систем за 

наводњавање, мрежа за засјењивање, полагајућа малч 

фолија, тунелска фолија за наведену површину.  

(3)Висина подстицајних средстава утврђује се у висини 

до 40 % од висине инвестираних средстава.  

(4) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1) Посједовни лист или Лист непокретности за предметно 
земљиште 

2) Уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи 
земљиште под закуп 

3) Рачун за набавку пластеника/стакленика и за набавку 
опреме 

 

(5) Пољопривредни произвођачи који су инвестиције у 
изградњи пластеника и стакленика  извршили послије 
01.10.2020.године, захтјев за подстицајна средства могу 
поднијети у току 2021.године и тако остваре право на 
подстицајна средства по одредбама Правилника из 
2021.године. 

2.2.   Подизање вишегодишњих засада 

2.2.1.  Јабучасто и коштичаво воће  

(1) Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за 
добијање подстицајних средстава  за подизање нових воћњака 
су сљедећи: 

1)  воћњак мора имати површину минимално 0,5 хектар по 
воћној врсти, 

2)  минималан број стабала за коштичаво воће по једном ха је 
1000 стабала,  

3) минималан број стабала за јабучасто воће по једном ха је 
1500 стабала,  

4) минималан број садница за орах 100 садница/ха  

5) минималан број садница за љешник 400 садница/ха  

 

(2) Висина подстицаја за јабучасто и коштичаво воће износи до 
1,20 КМ/садници, за љешњак до  1,20 КМ/ садници, а за орах 
висина подстицаја износи до 20 % од вриједности саднице и не 
може бити већа од 5,00 КМ/садници. 
 

(3) Комисија за подстицаје ће утврдити чињенично стање у 

смислу површине воћњака, броја садница као и примјењених 

агротехничких мјера које морају бити у складу са принципима 

интегралне производње. 

(4) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства на име 
подстицаја за  подизање нових воћњака је до 01.10.2021. 
године 
 

(5) Пољопривредни произвођачи који су засадили нови воћњак 

послије 01.10.2020.године имају право да захтјев за 

подстицајна средства поднесу у току 2021.године и тако 

остваре право на подстицајна средства по одредбама 

Правилника из 2021.године.  

2.2.2.  Јагодичасто и бобичасто воће  

(1) Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за 

добијање новчаних средстава на име подстицаја за 

засађивање нових засада јагодичастог и бобичастог воћа су 

сљедећи: 

1) минимална величина парцеле под новим засадом је 0,1 ха; 

2) минимални број садница за јагоду је 34.000/ха; 

3) минималан број садница за купину је 2.000/ха; 

4) минималан број садница за малину је 10.000/ха; 

5) минималан број садница за  бобичасто воће је 2.000/ха;  

 

(2) Подстицајна средства за ову намјену утврђује се у висини 

до 4.000,00 КМ/ха засађене површине.    

(3) Код узгоја јагодичастог и бобичастог воћа у пластеницима 

или стакленицима примјењују се све одредбе које се наводе за 
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пластенички или стакленички узгој, односно производњу поврћа 

у заштићеним просторима у погледу: производне површине, 

агротехничких рокова садње, достављање неопходне 

документације за предају захтјева као и висине новчаног 

подстицаја по једном метру квадратном производне површине 

пластеника у његовој основи, односно до 2,50 КМ/м2. Код 

одређивања минималног броја живића за узгој јагоде, купине, 

малине и сл. у затвореном простору примјењује се одредба 

наведена у тачки 1.  

(4) Подстицајна средства за овакав начин узгоја јагодичастог и 
бобичастог воћа исплаћиват ће се само у првој години засада. 
 
(5) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства на име 
подстицаја за засађивање нових засада јагодичастог и 
бобичастог воћа је до 01.10.2021. године 
 
(6) Пољопривредни произвођачи који су засадили нови засад 
послије 01.10.2020.године имају право да захтјев за 
подстицајна средства поднесу у току 2021.године и тако 
остваре право на подстицајна средства по одредбама 
Правилника из 2021.године 

2.2.3.  Винова лоза 

(1) Висина подстицаја по једном хектару новог подигнутог 

винограда износи до 4.000,00 КМ. 

(2) Минимална површина подигнутог винограда потребна за 

остваривање права на новчане подстицаје износи 0,2 ха, уз 

минималан број садница од 3000 комада/ха.  

(3) Корисници подстицајних средстава за вишегодишње засаде  
уз захтјев прилажу: 

1) План пословних активности 

2) Посједовни лист или Лист непокретности за предметно 
земљиште 

3) Уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи 
земљиште под закуп 

4) Рачун од регистрованог прометника или произвођача садног 
материјала и фактуру која гласи на име подносиоца захтјева . 

5) Декларацију о квалитету садног материјала издану од стране 
произвођача садног материјала,  

 
(4) Садња се обавља у складу са агротехничким роковима и 

стандардном агротехником. 

(5) Подстицај не обухвата досађивање воћних врста у већ 

постојеће воћњаке и винограде. 

(6) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства новог 

подигнутог винограда је  до 01.10.2021. године.   

(7) Пољопривредни произвођачи који су засадили нови засад 

послије 01.10.2020.године имају право да захтјев за 

подстицајна средства поднесу у току 2021.године и тако 

остваре право на подстицајна средства по одредбама 

Правилника из 2021.године. 

2.3. Набавка производно-технолошке опреме 

(1) Право на средства имају корисници који се на властитом 

имању баве производњом и прерадом пољопривредних 

производа намјењених тржишту. Подстицај се односи за 

набавку нове производно - технолошке опреме за чување, 

прераду, сортирање и паковање пољопривредних производа, 

опреме за  хладњаче и сушаре. 

(2) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1) Рачуне као доказ о инвестираним средствима за набавку 
опреме  

2) План пословних активности који садржи: опис и начин 
производње, количину производње у току године, намјена и др. 

 

(3) Подстицајна средства за ову намјену утврђују се у висини до 
40 % од висине инвестираних средстава, а максималан износ 

који може добити подносилац захтјева по овом основу је до 
8.000,00 КМ.  

 
(4) Комисија на основу приложене документације и увидом на 

лицу мјеста, констатује испуњеност услова инвестирања. 

(5) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за 

подршку дугорочном развоју је до 01.10.2021. године 

(6) Корисници који су набавку производно-технолошке опреме 
извршили послије 01.10.2020.године, захтјев за подстицајна 
средства могу поднијети у току 2021.године и тако остваре 
право на подстицајна средства по одредбама Правилника из 
2021.године. 

3.Коришћење средстава од накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта, закупа и концесионе накнаде 
за коришћење пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске 

(1) Чланом 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10 
, 5/12 и 58/19) прописано је, да се средства наплаћена по 
основу промјене намјене пољопривредног земљишта,средства 
од закупнине и концесионе накнаде за коришћење земљишта у 
својини Републике, која су приход буџета јединице локалне 
самоуправе, могу користити за сљедеће намјене: израду 
Основа општине, оспособљавање и уређење пољопривредних 
земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег 
квалитета или су неплодна, за поправку и побољшање 
плодности земљишта, за спровођење противерозионих мјера и 
мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета, 
за спровођење поступка комасације и за спровођење поступка 
додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике у 
закуп.  

 

(2) У складу са наведеним чланом предвиђене су активности и 
то за: 

1) Оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која 
су деградирана и запуштена  

2) За поправку и побољшање плодности земљишта путем 
калцификације  

3) За спровођење поступка додјеле пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске у закуп 

4)  Испитивање плодности земљишта 

 

(3) План је да се наведене активности реализују од једног 
дијела уплаћене накнаде за промјену намјене пољопривредног 
земљишта, концесије и закупа пољопривредног земљишта. 

3.1.Оспособљавање и уређење пољоривредних 
земљишта која су деградирана, запуштена  

(1) Оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта 
која су деградирана , запуштена, која су лошијег квалитета, 
подразумјева примјену одговарајућих агротехничких мјера на 
земљишту као што су  крчење шибља, уништавање живица и 
корова,  високог и ниског растињa, као и равнањем депресија 
земљишта.  Подносилац је дужан прије извођења радова 
поднијети захтјев, како би комисија сачинила први записник о 
чињеничном стању на предметном земљишту прије извођења 
радова на привођењу култури, а касније сачинила и други 
записник  послије извођења радова као доказ о извршеном 
уређењу земљишта.  

(2) Минимална површина пољопривредног земљишта која се 
мора обухватати овом мјером је 0,5 ха. 

 

(3) Максималан новчани износ који се може одобрити износи 
40% од висине инвестираних средстава, а за пољопривредне 
произвођаче који имају потписан Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске  50 % 
од висине инвестираних средстава. Новчана средства за ове 
намјене ће се одобравати на основу рачуна о изведеним 
радовима.  

 

(4) Максималан новчани износ који се може исплатити по 
једном пољопривредном газдинству износи до 5.000,00 КМ, а 
за пољопривредне произвођаче који имају потписан Уговор о 
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закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске  
до 7.000,00 КМ.    

 

(5) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1)  Посједовни лист или Лист непокретности за предметно 
земљиште 

2) Уговор о закупу пољопривредног земљишта земљишта 
уколико произвођач користи земљиште под закуп. 

3) Рачун о изведеним радовима  

3.2. За поправку и побољшање плодности земљишта путем 
калцификације 

(1) Под поправком и побољшањем плодности земљишта, 
подразумјева се скуп агротехничких мјера који се примјењује у 
циљу поправке водно-ваздушног режима, физичких, хемијских 
и биолошких особина земљишта ради повећања 
плодности.Прије него што се приступи поправци и побољшању 
плодности земљишта, потребно је извршити анализу 
земљишта којом се добију подаци о стању одређених 
параметара у земљишту, као и препоруке за провођење 
различитих мјера, које за сврху имају поправку квалитета 
земљишта. 

Ова мјера вршит ће се путем агромелиорација, односно 
провођењем калцификације пољопривредног земљишта, која 
има за циљ да се смањи киселост земљишта, на основу 
хемијске анализе таквог земљишта и препоруке од стране 
надлежне институције о начину употребе и количине 
материјала неопходног за калцификацију по јединици мјере: 
тона или метар кубни/хектар. 

 

(2) Минимална површина пољопривредног земљишта која се 
мора обухватати овом мјером је 0,5 ха. 

 

(3) Максималан новчани износ који се може одобрити износи 
40% од висине инвестираних средстава за набавку кречног 
материјала. 

 

(4) Максимални новчани износ који се може одобрити по једном 
пољопривредном газдинству износи до 3.000,00 КМ. Новчана 
средства за ове намјене ће се одобравати на основу рачуна о 
набавци материјала неопходног за калцификацију. 

 

(5) Пољопривредни произвођачи који су калцификацију 
пољопривредног земљишта извршили послије 
15.10.2020.године, захтјев за подстицајна средства могу 
поднијети у току 2021.године и тако остваре право на 
подстицајна средства по одредбама Правилника из 
2021.године. 

 

(6) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу: 

1) Посједовни лист или Лист непокретности за предметно 
земљиште 

2) Уговор о закупу пољопривредног земљишта уколико 
произвођач користи земљиште под закуп. 

3) Доказ о извршеној анализи земљишта са препоруком од 
стране надлежне институције  

4) Рачун о набавци материјала неопходног за калцификацију  

3.3.  Испитивање квалитета земљишта  

(1) У складу са одредбама Закона о пољопривредном 
земљишту, локална заједница ће финансирати испитивање 
хемијске анализе и контролу плодности земљишта за ратарску, 
повртларску и воћарску производњу. 

 

(2) Избор извођача услуге за хемијску анализу и контролу 
плодности земљишта врши се у складу са законском 
процедуром. 

 

(3) Право на анализу узорака земљишта имају лица која 
обрађују минимално 1,0 ха земљишта у ратарској производњи, 
посједују минимално 100 м2 пластеника/стакленика или 
заснивају или посједују воћњак мин. 0,5 ха површине.  

 

(4) Укупна подстицајна средства за испитивање квалитета 
земљишта износе до 2.000,00 КМ.  

 

(5) Рок за подношење захтјева за извођење активности за тачке 
3.1, 3.2. и 3.3. је до 15.10.2021. године.  

 

3.4. За спровођење поступка додјеле пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске у закуп 

 

Чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 
58/19), прописано је да се надлежности везане за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, 
преносе на јединице локалне самоуправе, на којој се 
предметна земљишта и налазе. За провођење ове процедуре 
потребна су и одређена материјална средства из којих би се 
подмирили трошкови прибављања потребне документације од 
стране Републичке управе за геодетске и имовинско правне 
послове, објављивање јавних огласа у писаним и електронским 
медијима, трошкови рада комисије као и плаћање трошкова 
насталих радом комисије. 

 

4. Подстицање организованих облика пољопривредних 
произвођача 

(1)  У сврху остваривања веће добити, потребно је подизати 
ниво знања произвођача на начин да су спремни одговорити 
изазовима савремене производње у правцу повећаног 
квалитетапроизвода и повећане добити на истој јединици 
површине пољопривредног земљишта, који се односи  кроз 
издвајање подстицајних средстава за едукацију 
пољопривредних  произвођача. 

 

(2) Подстицање организованих облика пољопривредних 
произвођача подразумијеваматеријалну помоћ засновану на 
објективним потребама пољопривредних удружења, а који се    
могу односити на: 

1) Организоване посјете пољопривредним манифестацијама у 
региону; 

2) Учешће на  пољопривредним манифестацијама у региону; 

3) Суфинансирање активности удружења и кластера  

4) Спонзорство манифестација које промовишу пољопривредну 
производњу 

5) Суфинансирање активности приликом оснивања 
пољопривредних удружења 

6) Oрганизовање стручних предавања у области пољопривреде 

 

(3) Максималан износ суфинансираних средстава износи до 
50% вриједности  пројекта, са тим  да тај износ не може прећи 
2.000,00 КМ 
 

(4)  Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за 

подстицање организованих облика пољопривредних 

произвођача је до 01.12.2021. године 

(5) Корисници  подстицајна средства за подстицање 

организованих облика пољопривредних произвођача који су  

пројекат имали послије 01.12.2020.године, захтјев, за 

подстицајна средства могу поднијети у току 2021.године и тако 

остваре право на подстицајна средства по одредбама 

Правилника из 2021.године. 

5.  Средства за суфинансирање пројеката у пољопривреди 

(1) Планирају се средства за суфинансирање пројекaта у 

пољопривреди. Пакети подршке подразумијевају набавку 

основних средстава, репроматеријала,механизације и опреме.  

 

(2) Максималан износ суфинансираних средстава износи до 
10% вриједности  пакета, са тим да тај износ не може прећи 
5.000,00 КМ. 

 

(3) Корисници који су остварили право за набавку опреме, 
механизације, основних средства и репроматеријала за 
сјетву/садњу преко пројеката, не могу остварити право на     
подстицајна средства за набавку, узгој, сјетву/садњу истих.                                  
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(4) Новчана средства за суфинасирање пројеката ће се 
одобравати на основу појединачних  захтјева. 

  

(5) Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу 
Потписан Споразум о суфинансирању пројеката у 
пољопривреди.  

 

IV- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    

Члан 7. 

(1) Испуњеност критеријума у сваком појединачном случају 
утврђује Комисија за подстицај коју предлаже Градоначелник, 
увиђајем на лицу мјеста и утврђивањем чињеничног стања, о 
чему ће иста сачинити записник о испуњености услова, односно 
оправданост захтјева за додјелу средстава. 
 
(2) Уколико се установи да документација приложена уз захтјев 
не одговара чињеничном стању на терену, из разлога промјене 
стања у домаћинству, а у међувремену није извршена измјена 
документације са наведеним разлогом измјене стања, 
поступиће се у складу са чињеничним стањем, поднесеним 
захтјевом и наведеним Правилником. 

Члан 8. 

(1) На основу сачињених записника из којих мора бити видљиво 
да ли су испуњени сви потребни критерији, Комисија сачињава 
приједлог Закључака о исплати подстицајних средстава и 
доставља Градоначелнику.  
 
(2) У случајевима гдје је записником Комисије утврђено да 
подносилац захтјева није испунио један или више критерија, 
или ако се ради о неблаговремено поднесеним и непотпуним 
захтјевима, ти захтјеви се одбијају Рјешењем од стране 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 
 
(3) У случајевима у којима захтјев за добијање подстицајних 
мјера није позитивно ријешен, поново поднесен захтјев за исту 
производњу у току исте године неће бити разматран од стране 
Комисије за подстицаје.  
 
(4) Жалба на рјешење којим је одбијен захтјев за исплату 
подстицаја, изјављује се Градоначелнику путем Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности. 

Члан 9 

(1) Рокови за подношење захтјева су назначени за сваку врсту 
пољопривредне производње посебно. 
 
(2) Исплата подстицајних средстава ће се вршити путем 
текућих /жиро рачуна подносилаца захтјева.  

Члан 10 

 

(1) Висина подстицајних средстава и исплата новчаних 
средстава за подстицајна средства утврђује се након обраде и 
обрачуна приспјелих захтјева и планираним средствима по 
појединим врстама подстицаја , као и динамиком пуњења 
буџета за текућу годину. 

 

(2) Уколико збир свих позитивно рјешених захтјева по јединици 
производње (грло,комад ,кошница, фарма, садници или 
сјетвеној површини ) по појединим ставкама подстицаја пређе 
висину предложеног износа, сразмјерно ће се умањити висина 
предложеног износа подстицајних средстава по јединици 
производње (грло,комад, кошница, фарма, садници или 
сјетвеној површини ) на поменутој ставци.  

 

(3) Уколико збир свих позитивно рјешених захтјева по јединици 
производње  (грло, комад, кошница, фарма, садници или 
сјетвеној површини ) по појединим врстама подстицаја буде 
мањи од предложеног износа, подстицајна средства ће се 
исплатити у висини предложеног износа по јединици 

производње (грло, комад,кошница, фарма, садници или 
сјетвеној површини). 

 

(4) Уколико се средства по појединим ставкама/ врстама 
подстицаја не утроше у цјелости, начелник општине може 
својом одлуком реалоцирати нераспоређена средстава на 
друге ставке/врсте подстицаја предвиђене Планом расподјеле. 

 

Члан 11. 

 

За провођење овог Правилника задужује се Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности градске управе Дервента, 
које ће путем средстава јавног информисања дати 
обавјештење о подстицајним мјерама, као и о критеријумима 
који морају бити испуњени да би подстицајна средства била 
одобрена.                     

Члан 12. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“.                                      

 

Број: 02-330-25/21                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                
18. јуна 2021.године                                       Милорад Симић, с.р. 

Дервента 

248 
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: 87-1/21 од 

31.05.2021. 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 07.06.2021. до 21.06.2021.године 

забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лицa, 

2) сва приватна окупљања које се не одржавају на јавном 

мјесту у групама већим од 70 лица, 

3) организација и извођење музике уживо у затвореном дијелу 
угоститељског објекта. 

2.  Од 07.06.2021. до 21.06.2021.године органичава се радно 

вријеме у периоду од од 06:00 до 24:00 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, објекти за смјештај и др.), 

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат 
клубови, казина, томболе и др.). 

 
3. Од 07.06.2021. до 21.06.2021.године у периоду од 24:00 до 

06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 
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4.Од 07.06.2021. године, а изузетно од тачке 1. подтачке 1) ове 

Наредбе  дозвољавају се: 

1) такмичарске активности спортских организација и спортиста 

уз присуство публике и уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

2) Организација културних манифестација и фестивала на 

отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране 

ЈЗУ ''Институт за јавно здравство Републике Српске''. 

5.Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се уз пуну 

одговорност организатора за строго спречавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

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 6. ове наредбе 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 да 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. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да 

услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама  

прописаним од стране ЈЗУ ''Института за јавно здравство 

Републике Српске'' за спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

12. Субјекти који пружају услуге 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. 

13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу 

самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у 

складу са упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Наређује се Стручно-оперативном тиму Републичког штаба 

за ванредне ситуације да једном седмично одржава сједнице, 

анализира епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и да 

на дневном нивоу подноси извјештаје Републичком штабу за 

ванредне ситуације. 

18. 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). 

19. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у 

здравственим установама и установама социјалне заштите у 

Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) 

у Републици Српској  (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 24/20) се примјењују уз ову Наредбу. 

20. Ова Наредба ступа на снагу 07.06.2021.године и објавиће 

се у ''Службеном гласнику Града Дервента''. 

21. 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:02-140-19/21 од 20. маја 2021. године. 

 

Број: 02-140-20/21                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК  

02. јуна 2021. године                                      Милорад Симић,с.р.  

Дервента                     
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249 
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 

вандредним ситуацијама (''Службени гласник Републике 

Српске'' број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести (''Службени гласник 

Републике  Српске'' број 90/17), Одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације у Републици Српској (''Службени гласник 

Реублике Срске'', број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Реублике Срске'', број 97/16 и 

36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању 

цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији 

Општине Дервента (''Службени гласник Општине Дервента'', 

број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента 

(''Службени гласник Општине Дервента'', број 7/17) и Закључка 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици 

Српској, број: 89-1/21 од 21.0362021. године, на приједлог 

Градског штаба за ванредне ситуације, Градоначелник Града 

Дервента, доноси  

Н А Р Е Д Б У  
О  Р Е Г У Л И С А Њ У  Р А Д А  Т Р Г О В И Н С К И Х  И  

Д Р У Г И Х  О Б Ј Е К А Т А   
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 21.06.2021. до 01.07.2021. године 

забрањују се: 

1. сва јавна окупљања у групама већим од 120 лицa, 

2. сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном 

мјесту у групама већим од 70 лица. 

 
2) Од 21.06.2021. до 01.07.2021. године ограничава се радно 

вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 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 пумпне 

станице, објекти за смјештај и др.),  

2. приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат 

клубови, казина, томболе и др.). 

 

3)Од 21.06.2021. до 01.07.2021. године у периоду од 24:00 до 

06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

 
4)Од 21.06.2021. године у периоду од 06:00 до 24:00 часа, а 

изузетно од тачке 1), подтачке 1. ове наредбе, дозвољавају се:  

1. такмичарске активности спортских организација и спортиста 
уз присуство публике и уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 
Републике Српске'', 
2. организација културних манифестација и фестивала на 
отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране 
ЈЗУ ''Институт за јавно здравство Републике Српске''. 

 
5) Дозвољене активности из ове наредбе спроводе се уз пуну 

одговорност организатора за строго спровођење мјера 

прописаних од стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

 
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 упутства ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске'' за боравак у затвореном простору у 

зависности од дјелатности која се обавља. 

 
7) Изузетно од тачке 6) ове наредбе 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 да одреде једно или више лица за 

спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима 

објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 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 се упутства 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)Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да 

услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама 

прописаним од стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске'' за спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

 

12) 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. 

 
13) Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу 

самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у 

складу са упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

 
14) Градска управа дужна је организовати свој рад са 

грађанима на сљедећи начин: 

1. на улазу у службене просторије ограничити број особа које 

истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, 

2. одржавати растојање у затвореним просторима од најмање 

два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и 

појачане хигијене и 

3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у oпштинској 

управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном 

мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику. 

 
15) ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по 

усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног 

Министарства. 

 
16) У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач 

Град организовати процес рада уз извршавање свих функција, 

обезбиједити мјере за ограничавање броја улазака и 

задржавања у просторијама гдје се пружају услуге. 

 
17) Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица и 

остали субјекти која врше јавна овлаштења требају 

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

могуће. 

 
18) Надзор над спровођењем ове наредбе спроводи Одјељење 

за инспекцијске послове Града Дервента. 
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19) Наређује се Градском штабу за ванредне ситуације Града 

Дервента да у случају погоршања епидемиолошке ситуације на 

територији града 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 Града Дервента, те да о предузетим мјерама и 

радњама у року од 48 часова обавијесте Републички штаб за 

ванредне ситуације.                                        

 
20) 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). 

 

21) 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. 

 
22) Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa 

о регулисању рада трговинских и других објеката на територији 

Општине Дервента, број: 02-140-20/21 од 02. јуна 2021. године. 

 
23) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у ''Службеном гласнику Града Дервента''. 

 

Број: 02-140-21/21                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

22.јуна 2021. године                                      Милорад Симић, с.р. 

Дервента 
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          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 доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  И М Е Н О В А Њ У  Л О К А Л Н О Г  

Р Е А Д М И С И О Н О Г  Т И М А   

 
 
I 

          У Локални реадмисиони тим испред града Дервента, у 
оквиру пројекта „Подршка систему прихвата и интеграције 
држављана Босне и Херцеговине који се враћају по основу 
споразума о реадмисији“, именују се: 
 
1. Ивона Пејин, шеф тима - представник Градске управе,  
2. Маја Пјерановић, члан - представник ЈУ Центар за социјални 
рад Дервента,  
3. Александар Голубовић, члан - представник ЈЗУ Дом здравља 
Дервента, 
4. Бранка Јефтић, члан - представник ЈУ Завод за 
запошљавање и  
5. Слађан Ћорић, члан - представник Полицијске станице 
Дервента.  
 

 
II 

          Задатак Локалног реадмисионог тима је да учествује у 
свим активностима на реализацији пројекта „Подршка систему 
прихвата и интеграције држављана Босне и Херцеговине који 
се враћају по основу споразума о реадмисији“, на подручју 
града Дервента, а у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице Босне и Херцеговине и Републичким 
секретаријатом за расељена лица и миграције Републике 
Српске.  
 

III 
          Ступањем на снагу овог рјешења, рјешење број: 02-111-
84/20, од 03.12.2020. године, престаје да важи.  
 

 
 

IV 
          Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику града Дервента“.  
 
 
 
Број: 02-111-95/21                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                 
08. јуна 2021. године                                     Милорад Симић, с.р. 
Дервента 
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          На основу члана 59. став 4. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13 и 83/19) и 
члана 89. став 3. Статута града Дервента („Службени гласник 
града Дервента“, број 6/21) Градоначелник доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  И М Е Н О В А Њ У  К О М И С И Ј Е  

 

          1. У Комисију за постављање привремене саобраћајне 
сигнализације за 2021. годину, именују се: 
   - Јефимија Шербић, предсједник, 
   - Игор Миловановић, члан и  
   - Синиша Ђекић, члан. 
 
          2. Задатак комисије је да утврди потребе на подручју 
града за: 
   - усмјеравање и вођење саобраћаја, 
   - ограничења брзине у функцији стања коловоза, 
   - одређивање једносмијерних путева и улица, 
   - утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај 
или саобраћај одређене врсте возила, 
    - ограничење брзине кретања за све или поједине категорије 
возила, 
    - постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја, 
    - одређивање простора за паркирање и заустављање возила, 
снадбјевање, усмјеравање и преусмјеравање корисника, 
    - одређивање безбједног и ефикасног начина регулисања 
саобраћаја на раскрсницама,  
    - локације аутобуских стајалишта и 
    - дозвољена осовинска оптерећења. 
 
          3. Комисија ће на основу утврђених потреба одредити 
мјеста за постављање привремене саобраћајне сигнализације 
на локалним путевима и улицама, до израде одговарајућих 
саобраћајних пројеката. 
  
          4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Дервента“.  
  
 
Број: 02-111-103 /21                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                            
21. јуна 2021. године                                      Милорад Симић, с.р.   
Дервента 
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На основу одредбе члана 82. став 3.  Закона о 

локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16 и 36/19), члана 72. став 4. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 79/15 и 63/20), члана 5. став 1. Правилника о 

календару рада у предшколским установама у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 23/97) 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  Д А В А Њ У  С А Г Л А С Н О С Т И  Н А  

К О Л Е К Т И В Н О  К О Р И Ш Ћ Е Њ Е  Г О Д И Ш Њ Е Г  
О Д М О Р А  Ј А В Н О Ј  П Р Е Д Ш К О Л С К О Ј  

У С Т А Н О В И  « Т Р О Л » ,  Д Е Р В Е Н Т А  

 

1. Даје се сагласност на колективно коришћење 

годишњег одмора Јавној предшколској установи «Трол», 
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Дервента у трајању од 15 (петнаест) радних дана у периоду од 

02.08. до 20.08.2021. године. 

2. Ово Рјешење објавити у «Службеном гласнику 

Града Дервента» 

 

Број: 02-141-5/21                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                     
23. јуна 2021. године                                      Милорад Симић, с.р. 

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

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

и 36/19), члана 43. став 7. и 10. Закона о предшколском 

васпитању и образовању ("Службени гласник Републике 

Српске», број 79/15 и 63/20)  и члана 89. став 3.  Статута  Града 

Дервента ("Службени гласник Града Дервента", број 6/21), 

Градоначелник Града Дервента донио је 

З А К Љ У Ч А К  
 

1. Одобрава се Јавној предшколској установи «Трол» Дервента 
формирање васпитних група са повећаним бројем дјеце до 20% 
у односу на број дјеце у васпитној групи утврђен чланом 43. 
став 7. Закона о предшколском васпитању и образовању, у 
2021/2022. години. 
 
2. Овај Закључак објавиће се у «Службеном гласнику Града 
Дервента». 
 
 
Број: 02-610-18/21                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                          

10. јуна 2021. године                                     Милорад Симић, с.р. 
Дервента                           
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На основу члана 2.13 и 2.17. Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04,  20/04, 25/05, 52/05,65/05,77/05,11/06, 24/06, 
32/07,33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члана 3. 
Упутства о начину рада и извјештавања изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини број: 05-1-02-
2-628-1/16 од 26.05.2016. године,  Градска изборна комисија 
Дервента,  на 107. сједници од 29.06. 2021. године, донијела је 

 

П О С Л О В Н И К  
О  Р А Д У   

Г Р А Д С К Е  И З Б О Р Н Е  К О М И С И Ј Е  Д Е Р В Е Н Т А  
 

 
ПОГЛАВЉЕ  I – УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Члан 1. 

(Предмет) 
 

Пословником о раду Градске изборне комисије Дервента (у 
даљем тексту: Пословник), уређује се, у складу са законом и 
другим прописима, организација, начин рада, јавност и друга 
питања од значаја за рад Градске изборне комисије Дервента 
(у даљем тексту: изборна комисија). 

 
Члан 2. 

(Статус комисије) 
 

(1) Изборна комисија је самосталан, независан и непристрасан 
орган у свом раду. 

 
(2) Изборна комисија остварује своја права и дужности у складу 
са Уставом, законом, овим Пословником и другим актима. 
 

Члан 3. 
(Сједиште, печат и знак комисије) 

 
(1) Сједиште изборне комисије је у Дервенти, ул. Трг 
ослобођења бб. 

 
(2) Изборна комисија има печат и друга обиљежја, у складу са 
прописима БиХ. 

 
Члан 4. 

(Језик и писмо) 
 

У раду изборне комисије осигурава се равноправна употреба 
језика и писама која су, у складу са одредбама Устава БиХ, у 
службеној употреби у БиХ. 
 

 
ПОГЛАВЉЕ II – ЧЛАН ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 5. 

(Права и дужности члана изборне комисије) 
 

(1) Члан изборне комисије има право и дужности: 
 
а) да учествује у раду и одлучивању и доприноси 

проналажењу рјешења и доношењу одлука којима се осигурава 
извршавање законских надлежности изборне комисије, 

б) да проводи одлуке и закључке Централне изборне 
комисије БиХ и других надлежних органа, 

в) да чува државну, службену или пословну тајну и 
повјерљиве податке, у складу са Законом, 

г) да буде благовремено и редовно обавјештаван о 
свим питањима о којим расправља и одлучује изборна 
комисија, односно о свим питањима значајним за остваривање 
функција изборне комисије, 

д) да му се омогући увид у сву долазну и одлазну 
пошту и 

ђ) да врши и друге послове и задатке у складу са 
Уставом, законом и другим актима. 

 
(2) Права из става (1) овог члана, члан изборне комисије 
остварује и у случају одсутности, а обавезе по могућности. 

 
Члан 6. 

(Непристрасност члана изборне комисије) 
 

Члан изборне комисије у личном својству дужан је придржавати 
се принципа независности и непристрасности у свом раду. 
Ниједан члан изборне комисије не може учествовати у 
доношењу одлуке у случајевима када члан његове породице 
или блиски сродник има лични или финансијски интерес или на 
други начин долази до сукоба интереса, и када може доћи у 
сумњу његова способност као члана да дјелује на 
непристрасан начин. 

 
ПОГЛАВЉЕ III – РАД ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 7. 

(Предсједник изборне комисије) 
 

Предсједник изборне комисије организује, руководи и надзире 
рад изборне комисије, заказује и предсједава сједницама 
изборне комисије, представља изборну комисију, потписује 
одлуке и друге акте изборне комисије, стара се о остваривању 
сарадње са другим органима и врши и друге дужности 
предвиђене законом, овим Пословником и актима Централне 
изборне комисије БиХ. 

 
 

Члан 8. 
(Избор предсједника и чланова изборне комисије) 

 
(1) Предсједник и члан изборне комисије бирају се у складу са 
Изборним законом БиХ. 

 
(2) Уколико предсједник изборне комисије буде спријечен да 
обавља своју дужност, замјењује га члан изборне комисије који 
има најдужи стаж у изборној комисији. Ако два или више 
чланова имају исту дужину стажа у изборној комисији, 
предсједника замјењује члан који је најстарији по годинама 
живота. 
 
(3) Ако је члан изборне комисије дуже одсутан из неоправданих 
разлога, тако да онемогућава рад изборне комисије, или крши 
одредбе закона које проводи Централна изборна комисија БиХ 
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или друге прописе тако да не може обављати функцију из 
разлога утврђених законом, изборна комисија ће о томе 
обавијестити надлежни орган.  
 

Члан 9. 
(Оставка члана изборне комисије) 

 
(1) Члан изборне комисије може поднијети оставку на дужност у 
изборној комисији. Оставка се подноси у писаној форми 
надлежном органу. 

 
(2) Члан изборне комисије који је поднио оставку остаје на 
дужности до доношења  сагласности Централне изборне 
комисије БиХ на рјешење надлежног органа о разрјешењу због 
поднесене оставке. 

 
ПОГЛАВЉЕ IV – СЈЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 10. 

(Сједнице изборне комисије) 
 

(1) Изборна комисија сједнице одржава према потреби у 
сједишту изборне комисије, а изузетно и ван сједишта изборне 
комисије. 

 
(2) Сједнице изборне комисије се у току календарске године 
означавају редним бројем. 
 

Члан 11. 
(Сазивање сједнице) 

 
Сједнице изборне комисије сазива предсједник изборне 
комисије писаним путем или путем телефона. 

 
Члан 12. 

(Позив за сједницу) 
 

(1) Позив за сједницу изборне комисије садржи: датум, вријеме 
и мјесто одржавања сједнице, приједлог дневног реда, 
обавјештење о томе који су материјали достављени раније, који 
се материјал доставља уз позив, а који ће бити достављени 
накнадно, као и друга обавјештења и напомене од значаја за 
одржавање сједнице. 

 
(2) Позив за сједницу изборне комисије, са одговарајућим 
материјалом, доставља се члану изборне комисије 
благовремено, а изузетно због кратких рокова и на самој 
сједници.  

 
Члан 13. 

(Коресподентна сједница) 
 

(1) У случају немогућности сазивања и одржавања редовне 
сједнице због недостатка кворума потребног за рад изборне 
комисије, предсједник може сазвати и одржати коресподентну 
сједницу изборне комисије. 

 
(2) Коресподентна сједница се одржава на начин да члан који 
се налази ван сједишта изборне комисије, може одлучивати и 
гласати путем телефона, видео линка или интернета, на основу 
обавјештења о заказивању коресподентне сједнице, дневном 
реду, предмету одлучивања и чињеницама релевантним за 
одлучивање.  

 
Члан 14. 

(Предлагање нових тачака дневног реда) 
 

Члан изборне комисије има право предложити нову тачку у 
приједлог дневног реда у писаној форми предсједнику изборне 
комисије, у року од 24 сата од пријема обавјештења о сједници, 
о чему се обавјештавају чланови изборне комисије, а изузетно 
и на почетку сједнице изборне комисије. 

 
Члан 15. 

(Акти изборне комисије) 
 

Изборна комисија у складу са законом, доноси овај Пословник 
као и остала акта: одлуке, рјешења, закључке, инструкције, 
препоруке и мишљења (у даљем тексту: акти). 

 

Члан 16. 
(Материјали за сједницу) 

 
(1) Све материјале за разматрање на сједници изборне 
комисије, предсједник, доставља члану изборне комисије у 
облику: 

а) нацрта финансијског плана изборне комисије, 
б) приједлога пословника, одлука, закључака, 

рјешења и других аката који доноси изборна комисија, 
в) програма, планова, анализа, информација и 

извјештаја. 
 

(2) Административно – техничке послове за потребе изборне 
комисије обавља службеник Центра за бирачки списак Града 
Дервента. 

 
Члан 17. 

(Присуство на сједници) 
 

(1) Сједницама изборне комисије присуствују чланови изборне 
комисије, службеник Центра за бирачки списак Града Дервента, 
акредитовани посматрачи политичких странака, медији и друге 
особе које су позване на сједницу. 

 
(2) Члан изборне комисије који је спријечен присуствовати 
сједници, или који мора напустити сједницу за вријеме њеног 
трајања, дужан је благовремено обавијестити предсједника 
изборне комисије и изнијети разлоге свог одсуства. 

 
Члан 18. 

(Ток сједнице) 
 

(1) На почетку сједнице изборне комисије, предсједник изборне 
комисије констатује потребан кворум за одржавање сједнице. 
Сједница се може одржати ако истој присуствује већина 
чланова изборне комисије. 

 
(2) Након утврђивања кворума, предсједник изборне комисије 
предлаже дневни ред сједнице који усваја изборна комисија 
већином гласова од укупног броја чланова. 

 
Члан 19. 

(Одлучивање) 
 

(1) Изборна комисија одлучује на сједници, на начин утврђен 
овим Пословником. 

 
(2) Гласање се врши јавно, дизањем руку, уколико овим 
Пословником није другачије утврђено. 

 
(3) Одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова 
изборне комисије. 

 
Члан 20. 

(Записник сједнице) 
 

(1) О сједници Изборне комисије води се записник у књизи 
записника. 

 
(2) Записник води  члан изборне комисије којег одреди 
предсједник. 

 
(3) Извод из записника са сједнице изборне комисије садржи: 

       
 а) број, датум и вријеме одржавања сједнице; 
 б) имена присутних и одсутних чланова изборне 

комисије, са навођење разлога одсуства; 
 в) имена других лица присутних на сједници и 

њихове званичне дужности; 
 г) утврђени дневни ред сједнице; 
 д) предмет разматрања и одлучивања; 
 ђ) кратак садржај, ток и имена учесника у 

расправи; 
 е) донесене одлуке и закључке; 
 ж) резултат гласања и 
 з) вријеме завршетка сједнице. 
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Члан 21. 
(Усвајање и чување записника) 

 
(1) Извод из записника са сједнице изборне комисије усваја се на 
сједници изборне комисије, у правилу, на наредној сједници. 

 
(2) На достављени приједлог извода из записника чланови 
изборне комисије имају право ставити примједбе. Ако су 
примједбе усвојене, у извод из записника се уносе одговарајуће 
измјене. 

 
(3) Усвојени Извод из записника сједнице Изборне комисије 
потписује предсједник изборне комисије и   члан који води 
записник. 

 
(4) Књига записника и Извод из записника чувају се у архиви 
изборне комисије. 

 
Члан 22. 

(Јавност рада) 
 

(1) Рад изборне комисије је јаван. 
 

(2) Јавност је искључена када изборна комисија расправља и 
одлучује о питањима која имају карактер тајности у складу са 
законом, као и ради заштите морала, јавног реда, државне 
сигурности, права приватности или личних права. 

 
Члан 23. 

(Осигурање јавности рада) 
 

Јавност рада изборне комисије осигурава се: 
 
а) давањем саопштења о активностима изборне 

комисије, 
б) одржавањем конференција за јавност, 
в) омогућавањем акредитованим посматрачима да 

прате рад изборне комисије и да посматрају друге активности 
изборне комисије, 

г) објављивањем донесених одлука на web страници 
или на огласној плочи Града, 

д) на други начин који одреди изборна комисија. 
 

ПОГЛАВЉЕ V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕН ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
 

Ступањем на снагу овог Пословника, престаје да важи Пословник 
о раду Општинске изборне комисије Дервента („Службени 
гласник општине Дервента“, број: 7/16). 

 
Члан 25. 

(Ступање на снагу и објављивање) 
 

Овај Пословник ступа даном доношења а објавиће се у 
„Службеном гласнику града Дервента“  и на званичној интернет 
страници Града Дервента. 
 
 
Број: 01-03-8/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК                             
29. јуна 2021. године                     ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
Дервента                                                    Цвијо Аничић, с.р. 

255 
На основу чланова 18. став 1. тачка 3 . и 61. Изборног 

закона Републике Српске  („Службени гласник Републике 
Српске“, број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), тачке 
10, 37. и  38. Упутства о организовању и спровођењу избора за 
чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник 
Републике Српске“, број 122/12 и 31/13) и члана 126. Статута 
Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 
6/21), Градска изборна комисија Дервента, рјешавајући по 
захтјеву- оставци чланова Савјета МЗ Трстенци, на 107.  
сједници одржаној  29. јуна 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У  
О  П Р Е С Т А Н К У  М А Н Д А Т А  Ч Л А Н О В И М А   

С А В Ј Е Т А  М Ј Е С Н Е  З А Ј Е Д Н И Ц Е  Т Р С Т Е Н Ц И  
 

1. Члановима Савјета Мјесне заједнице Трстенци, Милановић 
Мирославу предсједнику Савјета, Недић Горану, Савић Игору, 
Поповић Јањи и Марковић Младену, члановима Савјета, 
изабраним на Изборима за чланове савјета мјесних заједница 
на подручју општине Дервента 2019. године, утврђује се 
престанак мандата чланова Савјета Мјесне заједнице Трстенци 
са 12.05. 2021. године, на лични захтјев подношењем оставке. 

2. Мандат члана Савјета Мјесне заједнице Трстенци додјељује 
се Јовичић Нади-приједлог групе грађана, а преостала четири 
мандата остају упражњена обзиром да на  листи кандидата 
потврђених резултата избора за чланове Савјета Мјесне 
заједнице Трстенци нема више кандидата. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града Дервента“. 

 

Број: 01-03-9/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                     
29. јуна 2021. године                 ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
Дервента                                                Цвијо Аничић, с.р.                               
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