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На основу члана 59. став (1) тачка 8) и члана 82. став 

(3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 97/16 ,  36/19 и 61/21 ), члана 95. тачка 2. Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, брoj 
94/19), а након прибављеног Мишљења Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске, број: 06/1-1-215-448/21  
од 15.10.2021, Градоначелник  доноси  

П Р А В И Л Н И К  
О  У Н У Т Р А Ш Њ О Ј  О Р Г А Н И З А Ц И Ј И  И  

С И С Т Е М А Т И З А Ц И Ј И   Р А Д Н И Х  М Ј Е С Т А  У  
П Р О Ф Е С И О Н А Л Н О Ј  В А Т Р О Г А С Н О -

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

 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником утврђује се унутрашња организација, 
послови и задаци, број извршилаца и услови за извршење 
послова и задатака у посебној унутрашњој организационој 
јединици Градске управе града Дервенте - Професионалној 
ватрогасно-спасилачкој јединици  Дервента (у даљем тексту: 
ПВСЈ Дервента) 

 
Члан 2. 

 
ПВСЈ Дервента врши послове утврђене Законом о заштити од 
пожара и другим  законским и подзаконским актима из ове 
области.    
 

Члан 3. 
 
ПВСЈ Дервента је дужна да послове из своје надлежности 
извршава у складу са Законом, ефикасно, потпуно и на што 
рационалнији начин.  
 
 
II - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОФЕСИОНАЛНЕ  
ВАТРОГАСНО - СПАСИЛАЧКЕ  ЈЕДИНИЦЕ 

 
Члан 4. 

 
ПВСЈ Дервента се организује у складу са Законом о заштити од 
пожара, подзаконским актима из области заштите од пожара и 
Планом заштите од пожара града Дервенте.      

Члан 5. 
 
(1) Рад у ПВСЈ Дервента се одвија у смјенама, с тим што рад у 
једној смјени може трајати најдуже 12 сати. 
(2) Рад једне смјене може се продужавати само ако је то 
неопходно за гашење пожара, спасавање људи, материјалних 
добара као и за вршење неодложних послова и задатака 
одређених овим правилником. 
 

Члан 6. 
 
(1) ПВСЈ Дервента руководи старјешина. 
(2) Осим руковођења старјешина обавља и друге послове 
одређене Законом и подзаконским прописима. 
 

Члан 7. 
 

(1) Распоред радника у смјени врши старјешина путем дневних 
заповјести. 
(2) Код распореда радника у смјене мора се водити рачуна да 
свака смјена која је на дужности буде по свом бројном саставу и 
техничкој опремљености способна за ефикасно гашење пожара.  
 
 
III – ЗАДАЦИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНО-
СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ДЕРВЕНТА 
 

Члан 8. 
 

Основни задатак ПВСЈ Дервента је да учествује у спровођењу 
превентивних мјера заштите од пожара, гашењу пожара и 
спасавању људи и материјалних добара угрожених пожаром, 
елементарним непогодама, а посебно да: 
 

- развија, прати и усмјерава систем заштите од пожара, 
- учествује у планирању и пружа стручну помоћ  у 

организовању заштите од пожара, 
- учествује у планирању превентивних мјера заштите од 

пожара које су у функцији благовремености и повећања 
ефикасности ватрогасне интервенције, 

- спроводи мјере заштите од пожара утврђене Планом 
заштите од пожара града Дервента, 

- предузима мјере и радње у циљу ширења протипожарне 
културе и стицању основних знања из противпожарне 
заштите, 

- брине се о набавци нових средстава, возила и опреме 
за гашење пожара, те опреме за интервенцију у другим 
елементарним непогодама,  
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- доносе план и програм стручног оспособљавања и 
усавршавања ватрогасаца-спасиоаца и организују 
провјеру стручног знања ватрогасаца-спасиоца, 

- остварује задатке јединица цивилне заштите у  складу 
са Законом о заштити и спашавању у ванредним 
ситуацијама, 

- остварује сарадњу са Ватрогасним савезом Републике 
Српске и   

- обавља и друге послове из дјелокруга своје 
надлежности.  

 
 
IV – ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНО-
СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ДЕРВЕНТА И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА 
 

Члан 9. 
 

За извршавање функција ПВСЈ Дервента успоставља се 
слиједећа организациона шема: 
 
 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКА 

ЈЕДИНИЦА 
ДЕРВЕНТА 

 

Шифра Извршиоци Број извршилаца 

01 Старјешина 1 

02 Замјеник старјешине 1 

03 Контролор пожарне 
превентиве  

1 

04 Командир одјељења 
руководилац акције 
гашења пожара 

5 

05 Ватрогасац-спасилац 
возач 

5 

06 Ватрогасац-спасилац 6 

07 Сервисер ватрогасних 
апарта 

2 

08 Диспечер 4 

09 Радник на одржавању 
чистоће 

2 

 УКУПНО: 27 

 
 
V – ОПИС РАДНИХ МЈЕСТА 

 
Члан 10. 

 
За обављање послова из дјелокруга ПВСЈ Дервента  
систематизују се радна мјеста са описом послова и задатака, 
прописују услови за радно мјесто, број извршилаца, статус, 
сложеност, самосталност у раду, одговорност и пословна 
комуникација како слиједи: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Редни број 
1 

РАДНА МЈЕСТА СА ОПИСОМ ПОСЛОВА И УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗВРШИОЦИ 

01 СТАРЈЕШИНА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ 
Опис послова: 
- руководи радом Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице (у даљем тексту 
ПВСЈ) и одговоран је законитост рада исте; 
- организује рад на начин који обезбјеђује законито, благовремено и ефикасно 
извршавање послова из дјелокруга ПВСЈ, 
- у оквиру дјелокруга рада, реализује одредбе Закона и Плана заштите од пожара које се 
односе на ПВСЈ, 
- предлаже Градоначелнику одређене мјере у циљу постизања већег нивоа 
оспособљености ПВСЈ, 
- прати реализацију Плана и програма стручног оспособљавања и усавршавања 
ватрогасаца и остварује непосредан увид, 
- руководи већим акцијама гашења пожара и интервенцијама ПВСЈ, 
- сарађује са сусједним ватрогасно-спасилачким  јединицама, 
- предлаже Планове и програме ПВСЈ у складу са Законом и прибавља сагласност, ако 
је таква сагласност прописана, 
- подноси извјештаје и информације о свом раду и раду ПВСЈ Градоначелнику и 
Скупштини Града, 
- стручно се усавршава, 

 1 



3 

20.10.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА-Број 21 

- предлаже одређене мјере оснивачу у циљу постизања оспособљености ватрогасне-
спасилачке јединице на виши ниво, 
- по сазнању о повреди правила службе покреће дисциплински поступак против 
одговорних радника и  припадника ватрогасно-спасилачке  јединице, 
- сарађује са Ватрогасним Савезом Републике Српске по свим питањима за унапређење 
рада ватрогасно-спасилачке јединице, 
- обавља и друге послове које му повјери Градоначелник, као и послове утврђене 
посебним прописима. 
Услови:  
- ВСС, факултет техничког смјера, ВШС или завршене студије првог циклуса са најмање 
180 ECTS бодова техничког смјера, 
- положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, 
- положен стручни испит за раднике који раде на пословима спровођења и пројектовања 
заштите од пожара, 
- радно искуство у траженом степену образовања: пет (5) године, 
- познавање рада на рачунару. 
Број извршилаца: 
- 1 извршилац 
Статус: 
- намјештеник 
Сложеност: 
- веома висок степен сложености који подразумјева обављање наjсложенијих послова из 
дјелокруга рада ватрогасне службе, којима се знатно утиче на  извршавање надлежности 
органа града, планирање, вођење и координација послова. 
Самосталност у раду: 
- веома висок степен самосталности у раду у насложенијим питањима из дјелокруга рада 
службе. 
Одговорност: 
- веома висок степен одговорности који укључује одговорност за послове и одлуке, 
укључујући одговорност за руковођење, 
- одговара за законито, благовремено и ефикасно извршавање повјерених послова, 
- одговаран је за примјену Закона и других прописа који регулишу ову област, 
- одговара за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника, 
- за свој рад одговара Градоначелнику. 
Пословна комуникација: 
- стална комуникација унутар ПВСЈ и органа Града као и изван органа Града у којој се 
дјелотворно преносе информације које служе остваривању циљева рада ПВСЈ и органа 
Града. 
Врста послова: 
- студијско-аналитички, стручно-оперативни, контролно-надзорни. 

02 ЗАМЈЕНИК СТАРЈЕШИНА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ 
ЈЕДИНИЦЕ 
Опис послова: 
- замјењује старјешину ПВСЈ у случају његове одсутности и врши друге послове и задатке 
које му старјешина стави у дјелокруг рада, 
- руководи пословима на организовању мобилности људства и технике,  
- припрема План и програм стручног оспособљавања и усавршавања припадника 
јединице,  
- изводи теоретску и практичну обуку према програму стручног оспособљавања,     
- прикупља податке и припрема израду оперативно- тактичких планова гашења пожара,  
- изводи заједничке вјежбе са свим припадницима оперативне јединице према утврђеним 
плановима,  
- стара се о извршењу програма кондиционо-физичке оспособљености припадника 
оперативне  јединице,  
- руководи већим акцијама гашења пожара и интервенцијама ПВСЈ, 
- предлаже оперативне програме рада, обуке људства, оправке технике, те о стању и 
извјештајима упознаје старјешину,  
- обавља и друге послове које му одреди старјешина. 
Услови:  
- ВСС, факултет техничког смјера, ВШС или завршене студије првог циклуса са најмање 
180 ECTS бодова техничког смјера, 
- положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, 
- положен стручни испит за раднике који раде на пословима спровођења и пројектовања 
заштите од пожара, 
- радно искуство у траженом степену образовања: три (3) године, 
- познавање рада на рачунару. 
Број извршилаца: 
- 1 извршилац 
Статус: 
- намјештеник 
Сложеност: 
- сложени послови у којима се примјењују прописи, утврђени методи рада, поступци и 
стручне технике у оквиру дјелокруга рада. 
Самосталност у раду: 
- веома висок степен самосталности у раду са повременим надзором и помоћи 
старјешине ПВСЈ у рјешавању сложених стручних и других питања из дјелокруга рада 
службе.   
Одговорност: 
- веома висок степен одговорности који укључује одговорност за послове и одлуке, 
укључујући и одговорност за руковођењу службом у одсуству  
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  старјешине ПВСЈ,  
- одговара за примјену Закона и других прописа који регулишу ову област,  
- одговаран је за благовремено, економично и савјесно извршавање послова из 
дјелокруга рада службе,  
- одговара за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника, 
- за свој рад одговара страјешини ПВСЈ и Градоначелнику у одсуству старјешине, 
односно када замјењује старјешину ПВСЈ. 
Пословна комуникација: 
- стална комуникација унутар службе и органа Града као и изван органа Града у којој се 
дјелотворно преносе информације које служе остваривању  
циљева рада службе и органа Града. 
Врста послова: 
- стручно-оперативни, студијско-оперативни, контролно-надзорни. 

03 КОНТРОЛОР ПОЖАРНЕ ПРЕВЕНТИВЕ 
Опис послова: 
- обавља све превентивне послове у ПВСЈ који се састоје у  
  организовању рада сервисирања ватрогасне опреме, врши превентивне прегледе и 
надзор над мјерама ЗОП-а,  врши распоред послова сервисерима ватрогасних апарата,  
-прати стање заштите од пожара на територији града,   
- води евиденцију о периодичним прегледима ватрогасне опреме,    
- води евиденцију о исправности ватрогасних возила,      
- води евиденцију и брине се о благовременој набавци резервних дијелова за ватрогасну 
технику и опрему,  
-обавља административне послове, води рачуна о фискалној каси и благајни, врши полог 
пазара, издаје рачуне за извршене услуге, 
- води евиденцију о утрошку горива и мазива,  брине о благовременом и   уредном 
осигурању, техничком прегледу и    регистрацији ватрогасних и других возила возног   
парка ПВСЈ, стара се о благовременој замјени гума,   акумулатора као и свих дијелова на 
возилима,   
- предлаже оперативно тактичке планове гашења, 
- организује повремене обиласке објеката ради сагледавања стања заштите од пожара, 
- контролише исправност ватрогасне опреме и уређаја и попуњеност ватрогасне јединице 
неопходним средствима за гашење,  
- одговоран је за исправност и одржавање средстава  рада, 
- обавља и друге послове и задатке из дјелокруга рада ПВСЈ које му одреди старјешина.  
Услови:  
- ВСС, факултет техничког смјера, ВШС или завршене студије првог циклуса са најмање 
180 ECTS бодова техничког смјера, 
- положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, 
- положен стручни испит за раднике који раде на пословима спровођења и пројектовања 
заштите од пожара, 
- радно искуство у траженом степену образовања: три (3) године, 
- познавање рада на рачунару. 
Број извршилаца: 
- 1 извршилац 
Статус: 
- намјештеник 
Сложеност: 
- сложени послови у којима се примјењују прописи, утврђени методи рада, поступци и 
стручне технике у оквиру дјелокруга рада. 
Самосталност у раду: 
-веома висок степен самосталности у раду са повременим надзором и помоћи старјешине 
ПВСЈ у рјешавању сложених стручних и других питања из дјелокруга рада службе 
Одговорност: 
- одговара за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника,   
- одговаран је за благовремено, економично и савјесно извршавање повјерених послова,  
одговаран је за примјену Закона и других прописа који   регулишу ову област, 
- за свој рад одговара старјешини ПВСЈ.  
Пословна комуникација: 
- контакти унутар и изван службе у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе за остваривање циљева рада. 
Врста послова: 
- стручно-оперативни, контролно-надзорни. 
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04 КОМАНДИР ОДЈЕЉЕЊА руководилац акције гашења пожара 
Опис послова: 
- организује и одговоран је за цјелокупни рад, уредност и дисциплину радника у смјени-
одјељењу,   
- организује повремене обиласке објеката ради сагледавања стања заштите од пожара, 
контролише исправност ватрогасне опреме и уређаја  
-обавља све послове у смјени-одјељењу који се састоје од распоређивања радника на 
послове и задатке у току своје смјене,   
- врши примопредају смјене и брине се о исправности техничких средстава,  
- руководи одјељењем на интервенцији гашења пожара и помоћи у несрећама,   
- у току интервенције доноси план навале и одбране људи и објеката и план евакуације 
људи и имовине,  
- брине се и одговоран је за оперативну готовост одјељења,  
- стара се о безбједности и мјерама заштите како радника у смјени тако и грађана у току 
акције гашења пожара и спасавања, као и о правилној  
употреби справа, средстава и опреме као и личних заштитних средстава,  

5 
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- по завршетку акције гашења ангажује се на изналажењу и обезбјеђењу трагова узрока 
пожара или експлозије, те одлучује о потреби успостављања  
дежурства на том мјесту,  
- по извршеној интервенцији саставља извјештај са скицом гашења пожара и уцртаним 
најбитнијим елементима и доставља га старјешини или замјенику старјешине ПВСЈ,  
- обавља анализу извршених интервенција са радницима одјељења-смјене ради стицања 
и размјене искустава и усавршавања метода рада,  
- стара се да се сва опрема по завршетку интервенције гашења  пожара што хитније 
оспособи за поновне интервенције,  
- обавјештава старјешину или замјеника старјешине ПВСЈ о свим озбиљним кваровима 
на возилима, средствима везе, справама, уређајима и опреми за гашење пожара и 
предузима мјере да се иста што хитније оспособи за употребу, 
- брине се о стручном усавршавању радника у одјељењу-смјени, 
- води потребне евиденције о свом дежурству, 
- обавља и друге послове и задатке из дјелокруга рада ПВСЈ које му одреди старјешина.  
Услови:  
- III или IV степен стручне спреме техничкe струке (ватрогасне, грађевинске, машинске, 
металске, браварске, хемијске или електричарске), 
- положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, 
- једна година радног искуства, 
- положен испит за возача Б категорије. 
Број извршилаца: 
- 5 извршиоца 
Статус: 
- намјештеник 
Сложеност: 
- сложени послови у којима се примјењују прописи, утврђени методи рада, поступци и 
стручне технике у оквиру дјелокруга рада. 
Самосталност у раду: 
- висок степен самосталности у раду о сложеним питањима из дјелокруга рада службе са 
повременим надзором и помоћи старјешине у рјешавању сложених и других питања из 
дјелокруга рада службе. 
Одговорност: 
- висок степен одговорности који укључује одговорност за послове и одлуке, укључујући 
и одговорност за руковођење акцијом гашења пожара, 
- одговаран је за законито, благовремено, економично и савјесно извршавање послова из 
дјелокруга рада, 
- одговара за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника, 
- за свој рад одговара старјешини ПВСЈ.  
Пословна комуникација: 
- стална комуникација унутар службе,  
Врста послова: 
- оперативно технички. 

06 ВАТРОГАСАЦ–СПАСИЛАЦ ВОЗАЧ 
Опис послова: 
- управља ватрогасним возилима и рукује пумпама и другом ватрогасном опремом,  
- учествује у акцијама гашења и спасавању људи и имовине угрожених пожаром, 
- по завршетку акције гашења пожара или других интервенција провјерава попуњеност 
возила припадајућом опремом, 
- врши прање, подмазивање и чишћење возила, пумпи  и алата у возилу, 
- води потребне евиденције о свом дежурству, 
- непосредно се стара о сталној исправности возила и о сваком уоченом квару на истом 
одмах обавјештава командира одјељења, а о већим кваровима извјештава старјешину 
или замјеника старјешине  
ПВСЈ, 
- обавља и друге послове и задатке који му се ставе у надлежност од стране старјешине 
и командира одјељења.  
Услови:  
- III или IV степен стручне спреме техничкe струке (ватрогасне, грађевинске, машинске, 
металске, браварске, хемијске или електричарске), 
- положен стручни испит за професионалног  ватрогасца, 
- једна година радног искуства, 
- положен испит за возача Ц категорије. 
Број извршилаца: 
- 5 извршилаца 
Статус: 
- намјештеник 
Сложеност: 
- сложени послови у којима се примјењују прописи, утврђени методи рада, поступци и 
стручне технике у оквиру дјелокруга рада. 
Самосталност у раду: 
- ограничена  самосталност у раду, послове извршава по налогу и под контролом 
непосредног руководиоца.   
Одговорност: 
- одговоран је за законито, благовремено и савјесно извршавање послова и радних 
задатака, 
- одговаран је за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника, 
- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада, 
- за свој рад одговара старјешини и командиру одјељења.  
Пословна комуникација: 

5 
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- стална комуникација унутар службе.  
Врста послова: 
- оперативно технички. 

07 ВАТРОГАСАЦ-СПАСИЛАЦ 
Опис послова: 
- учествује у гашењу пожара и спасавању људи и имовине угрожене пожаром или 
отклања последице пожара и друге елементарне непогоде; 
- стара се о правилној и ефикасној употреби ватрогасне и друге опреме у гашењу пожара, 
- по завршетку акције гашења пожара или друге интервенције чисти и спрема опрему која 
је у акцији кориштена, 
- у току акције гашења пожара прати ток пожара, чува уочене трагове да би се утврдили 
узроци избијања пожара и о томе даје одређене податке, 
- стално се припрема и оспособљава у стручном и физичком погледу ради извршавања 
својих дужности ватрогасца, 
- обавља дежурство у смјени или дежурство на обезбјеђењу мјеста пожара након 
завршене интервенције ако се за то укаже потреба или добије  
налог руководиоца акције гашења пожара, 
- води потребне евиденције о свом дежурству, 
- путем теоријско-практичне наставе непосредно обавља и усавршава своје знање, 
- обавља и друге послове и задатке који му се ставе у надлежност од стране старјешине 
и командира одјељења.  
Посебни услови:  
- III или IV степен стручне спреме техничкe струке (ватрогасне, грађевинске, машинске, 
металске,  браварске, хемијске или електричарске), 
- положен стручни испит за професионалног ватрогасца, 
- шест мјесеци радног искуства у одговарајућем степену и врсти стручне спреме, 
- положен испит за возача Б категорије. 
Број извршилаца: 
- 6 извршилаца 
Статус: 
- намјештеник 
Сложеност: 
- сложени послови у којима се примјењују прописи, утврђени методи рада, поступци и 
стручне технике у оквиру дјелокруга рада. 
Самосталност у раду: 
- ограничена  самосталност у раду, послове извршава по налогу и под контролом 
непосредног руководиоца.   
Одговорност: 
- одговоран је за законито, благовремено и савјесно извршавање послова и радних 
задатака, 
- одговаран је за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника, 
- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада, 
- за свој рад одговара старјешини и командиру одјељења.  
Пословна комуникација: 
- стална комуникација унутар службе. 
Врста послова: 
- оперативно технички. 
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08 СЕРВИСЕР ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА 
Опис послова: 
- сервисира ватрогасне апарате и врши контолу исправности тих апарата,  
- попуњава контролне-гарантне картоне и одговара за техничку исправност 
контролисаних апарата,  
- води књигу евиденције о извршеним испитивањима апарата,  
- води књигу радних налога са утрошком материјала и дијелова за сервисирање,  
- води евиденцију о времену контроле апарата и поновним прегледима,  
- стара се о уредности и хигијени радног простора сервиса као и уређаја и алата са којима 
рукује у радионици сервиса,   
- управља моторним возилом приликом одласка у привредна друштва и друга правна 
лица и сакупља ватрогасне апарате за сервисирање и послије  
сервисирања враћа,  
- обавља и друге послове и задатке који му се ставе у надлежност од стране старјешине 
ПВСЈ.  
Посебни услови:  
- III или IVстепен стручне спреме техничке струке (ватрогасне, грађевинске, машинске, 
металске, браварске, хемијске или електричарске), 
- положен стручни испит за професионалног ватрогасца, 
- увјерење о оспособљености за сервисирање, односно послове прегледа и контроле 
исправности, пуњења и техничког одржавања апарата за гашење пожара, 
- једна година радног искуства у одговарајућем степену и врсти стручне спреме, 
- положен испит за возача Б категорије. 
Број извршилаца: 
- 2 извршилац 
Статус: 
- намјештеник 
Сложеност: 
- сложени послови у којима се примјењују прописи, утврђени методи рада, поступци и 
стручне технике у оквиру дјелокруга рада,   
Самосталност у раду: 
- ограничена  самосталност у раду, послове извршава по налогу и под контролом 
непосредног руководиоца.   
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Одговорност: 
- одговоран је за законито, благовремено и савјесно извршавање послова и радних 
задатака, 
- одговаран је за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника, 
- одговоран је за исправност и одржавање средстава  рада, 
- за свој рад одговара старјешини ПВСЈ и Контролору превентиве.  
Пословна комуникација: 
- стална комуникација унутар службе. 
Врста послова: 
- оперативно технички. 
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ДИСПЕЧЕР 
Опис послова: 
- приупља, анализира и прати податке који су битни за безбједност становништва  у 
заштити од пожара и других хазарда,  
-врши узбуљивљње ватрогасаца-спасилаца и становништва, 
- врши обавјештавање и коордирање између ватрогасаца-спасилаца и других служби, 
- води рачуна о исправности система веза, 
- стара се о исправности технике за дојаву и узбуњивање, 
- сваког 15-тог у мјесецу у 12 часова врше провјеру звучне сигнализације за узбуњивање, 
- стара се о уредности и хигијени радног простора котловнице у ватрогасном дому,   
- води књигу дојаве о пожарима и другим интервенцијама,  
- обавља и друге послове и задатке који му се ставе у надлежност од стране старјешине 
ПВСЈ.  
Посебни услови:  
- III или IV степен стручне спреме техничкe струке, 
- увјерење о оспособљености ,   
- шест мјесеци радног искуства у одговарајућем степену и врсти стручне спреме, 
- положен испит за возача Б категорије. 
Број извршилаца: 
- 4 извршилац 
Статус: 
- намјештеник 
Сложеност: 
- сложени послови у којима се примјењују прописи, утврђени методи рада, поступци и 
стручне технике у оквиру дјелокруга рада,   
Самосталност у раду: 
- висок степен самосталности у раду о сложеним питањима из дјелокруга рада 
прикупљања и анализирања одговорних података,  
Одговорност: 
- одговоран је за законито, благовремено и савјесно  
  извршавање послова и радних задатака, 
- одговаран је за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника, 
- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада, 
- за свој рад одговара старјешини ПВСЈ.  
Пословна комуникација: 
- стална комуникација унутар службе. 
Врста послова: 
- оперативно технички. 
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10 РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 
Опис послова: 
- чисти и одржава просторије,  
- стара се о обезбјеђењу и чувању средстава за чишћење и хигијену, 
- стара се о хортикултури у просторијама,  
- послове обавља на економичан и ефикасан начин,  
- одговара за уредно, рационално и благовремено извршавање послова, 
- обавља и све друге послове које одреди старјешина ПВСЈ. 
Услови:  
- III или IV степен стручне спреме техничког или друштвеног смјера 
Број извршилаца: 
- 2 извршиоца 
Статус: 
- намјештеник 
Сложеност: 
- рутински послови са великим бројем међусобно повезаних различитих једноставних 
поступака.  
Самосталност у раду: 
- самосталност у раду  ограничена је надзором од стране непосредног руководиоца.  
Одговорност: 
- одговора за благовремено и квалитетно извршење повјерених послова,  
- одговара за исправност и одржавање средстава рада, 
- за свој рад одговара старјешини ПВСЈ.  
Пословна комуникација: 
- контакти унутар организационе јединице ПВСЈ.   
Врста послова: 
- оперативни. 
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VI- ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И РАСПОРЕЂИВАЊЕ 
РАДНИКА 
 

Члан 11. 
 
Општи услови за пријем радника у радни однос прописани су 
Законом о раду, а посебни услови Законом о заштити од пожара, 
Законом о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе и овим правилником.  
 

Члан 12. 
 

 На послове и задатке утврђене овим правилником могу се 
распоредити  само они радници који, поред општих услова за 
заснивање радног односа,  имају стручну спрему утврђену 
Законом о заштити од пожара и овим правилником.  
 

Члан 13. 
 

Старјешину ПВСЈ Дервента именује Градоначелник града на 
основу спроведеног јавног конкурса. 
 

Члан 14. 
 
(1) Радни однос на неодређено вријеме у ПВСЈ Дервента се 
заснива путем јавног конкурса у складу са Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).  
(2) Радни однос на одређено вријеме може се засновати без 
јавног конкурса ради замјене одсутног радника до његовог 
повратка и због привремено повећаног обима посла, најдуже до 
шест мјесеци у току једне календарске године. 
 

Члан 15. 
 
 У складу са Законом о заштити од пожара  за ватрогасца-
спасиоца у ПВСЈ Дервента кандидат поред општих услова за 
стицање својства радника мора испуњавати и слиједеће услове:     
      1. да има најмање спрему квалификованог радника 
одговарајуће техничке струке; 
      2.   да није старији од 25 година; 
      3. да је здравствено и психофизички способан за вршење 
послова гашења пожара, спасавања људи и имовине.  
 

Члан 16. 
 

Пријем у радни однос врши Градоначелник града Дервента по 
поступку прописаним Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и 
Правилником о јединственим процедурама за попуњавање 
упражњених радних мјеста у градској, односно општинској 
управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17). 
 

Члан 17. 
 
(1) Распоређивање радника врши Градоначелик у складу са 
одредбама Закона и Правилника. 
(2) Ако постоји потреба Градоначелник на приједлог старјешине 
може распоредити радника на сваки посао и задатак за који 
испуњава услове стручне спреме у слиједећим случајевима: 

1. ако то захтјева извршена реорганизација послова и 
задатака у ватрогасно-спасилачкој јединици, 

2. ако је неком од радника престао радни однос или је 
распоређен на друге послове и задатке, на упражњено 
радно мјесто може  се распоредити други радник, 

3. кад је због здравствених разлога, стручне 
оспособљености или умјешности радника у вршењу 
послова и задатака потребно извршити распоред на 
друге послове и задатке, 

4. ако се утврди да за распоређивање на друге послове и 
задатке постоји који други разлог предвиђен Законом 
или општим актом.       

 
Члан 18. 

 
(1)  Ако постоји потреба у ПВСЈ Дервента, Градоначелник на 
приједлог старјешине може радника уз његов пристанак 
распоредити и на послове и задатке за које је услов нижа 
стручна спрема од оне коју радник посједује. 

(2) У изузетним околностима Градоначелник на приједлог 
старјешине може радника и без његовог пристанка распоредити 
на послове и задатке за које је услов нижа стручна спрема од 
оне коју радник има и то: 

- у случају потребе за спречавањем или отклањањем 
посљедица више силе; 

- кад потреба јединице захтјева да се обезбједи 
извршење неодложних послова и задатака до одређеног 
рока; 

- кад је раднику неопходно на другим пословима пружити 
помоћ у раду или потребно замијенити привремено 
одсутног радника; 

- у случају да радник не задовољи на периодичном 
љекарском прегледу; 

- у случају да је раднику утврђена негативна оцјена о раду 
може се, без његовог пристанка, распоредити на друге 
послове и задатке истог или нижег степена сложености; 

- у случају да радник приликом провјеравања стручног 
знања не покаже задовољавајући успјех; 

- у случају да радник на пословима и задацима који 
одговарају његовој стручној спреми нема довољно 
послова који му обезбјеђују пуну запосленост.                                

 (3) На начин наведен у претходном ставу радник се може 
распоредити док трају изузетне околности. 
 

Члан 19. 
 

Пријем приправника у  ПВСЈ Дервента  врши се по поступку 
прописаном одредбама Закона о заштити од пожара и Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима  јединице локалне 
самоуправе. 
 
 
VII - РУКОВОЂЕЊЕ РАДОМ  
 

Члан 20. 
 
 (1) Старјешина представља ПВСЈ Дервента, обезбјеђује 
законитост, правилност и ефикасност у извршавању послова из 
њене надлежности. 
 (2) ПВСЈ Дервента руководи старјешина, а у његовом одсуству 
замјеник старјешине. 
(3) Радом смјене руководи командир одјељења. 
 

Члан 21. 
 
Старјешина ПВСЈ Дервента у оквиру утврђених овлаштења, има 
права и дужности: 

- да у оквиру могућности реализује одредбе Закона и 
Плана заштите од пожара града Дервента које се односе 
на ватрогасно-спасилачку јединицу, 

- да се стручно усавршава и предлаже мјере 
Градоначелнику и Скупштини града у циљу подизања 
веће оспособљености ватрогасно-спасилачке јединице, 

- да се стара о реализацији плана стручног 
оспособљавања и усавршавања ватрогасаца-спасилаца 
и повремено врши непосредан увид у ове послове, 

- да је у потпуности упознат са техничко-оперативним 
задацима ватрогасне јединице, 

- да по сазнању повреде правила службе, покреће 
дисциплински поступак против одговорних радника 
ватрогасно-спасилачке јединице, 

- образује стручне комисије и друга одговарајућа тијела 
на извршавању одговарајућих послова, 

- доноси прописе из надлежности ПВСЈ Дервента и издаје 
наредбе за извршење послова, 

- издаје наредбу о стављању у приправност или ступање 
у акцију припадника ПВСЈ Дервента, 

- у хитним и оправданим случајевима наређује дуже 
радно вријеме, односно дужи рад у смјени, 

- остварује сарадњу по питањима заштите од пожара са 
органима безбједности, привредним друштвима, 
Градоначелником, 

- издаје наредбу о стављању у строгу приправност свих 
радника и о престанку приправности, 

- одлучује у складу са Законом о дужностима и 
одговорностима радника, 

- обавља и друге послове и задатке утврђене Законом, 
другим прописима и општим актима. 
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Члан 22. 
 
Старјешина је за свој рад и рад ПВСЈ Дервента одговоран  
Градоначелнику.  
 

Члан 23. 
 
(1)  Ради доношења што правилнијих одлука и што успјешнијег 
извршавања послова и задатака у ПВСЈ Дервента се образује 
стручни колегиј. 
Стручни колегиј сачињавају: 

- старјешина, 
- замјеник старјешине, 
- контролор превентиве и 
- командири одјељења. 

(2) Стручни колегиј расправља начелна питања из надлежности 
ПВСЈ Дервента и даје мишљења и приједлоге старјешини за 
рјешавање тих питања. 
(3) Сједнице колегија сазива и њима руководи старјешина. 

 
Члан 24. 

 
(1) За извршење појединих задатака или послова који захтјевају 
заједнички рад радника различитих профила стручности могу се 
образовати сталне или повремене комисије или радне групе. 
(2) Комисије и радне групе из става (1) овог члана образује 
старјешина  ПВСЈ Дервента рјешењем. 
 

Члан 25. 
 
Послови  и задаци  из дјелокруга ПВСЈ Дервента извршавају се 
према програму рада.  
 
 
VIII – ПЛАНИРАЊЕ РАДА  
 

Члан 26. 
 
Ради ефикаснијег и економичнијег извршавања послова и 
задатака из дјелокруга ПВСЈ Дервента израђује се годишњи 
програм рада. 

Члан 27. 
 
Годишњи програм рада садржи послове и задатке које треба 
извршити, начин извршења, носиоце и рокове извршења.  
 

Члан 28. 
 
(1) По истеку године саставља се годишњи извјештај о раду 
ПВСЈ Дервента о извршењу програма  који се подноси 
Градоначелнику. 
(2) На захтјев Градоначелника ПВСЈ Дервента је дужна да 
сачини и поднесе извјештај и за краћи период који одреди 
Градоначелник. 

Члан 29. 
 
Годишњи програм рада ПВСЈ Дервента доноси старјешина уз 
сагласност Градоначелника.  
 
 
IX – ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 30. 
 
(1) Рад ПВСЈ Дервента је јаван, изузев у случајевима кад је 
јавност искључена Законом. 
(2) Јавност рада се остварује подношењем извјештаја, 
информација и обавјештења  Градоначелнику града, Скупштини 
града, њиховим радним тијелима, а по потреби и објављивањем 
у средствима јавног информисања података који су од 
непосредног интереса за привредна друштва и грађане. 
 
 
X– ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
 
 (1) Оцјењивање запослених врши се на начин прописан 
Уредбом о поступку и мјерилима за оцјењивање службеника у 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 85/17). 
 (2) У поступку дисциплинске и материјалне одговрности 
запослених примјењује се Правилник о дисциплинској и 
материјалној одговорности  запослених у градској, односно 
општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
11/17).  

Члан 32. 
 
Професионални ватрогасац-спасилац који, приликом провјере 
стручног знања у складу са планом и програмом стручног 
оспособљавања у ПВСЈ Дервента, не покаже задовољавајући 
успјех, не може наставити рад на пословима и задацима на које 
је био распоређен. 

Члан 33. 
 
У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника 
Градоначелник ће донијети рјешења о распореду радника на 
радна мјеста.                      

Члан 34. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику града Дервента“.  
 
 
Број:  02-023-10/21                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК                                              
15. јули 2021.године                                       Милорад Симић, с.р. 
Дервента                                                                                                                                                                                                                      

353 
 На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 89. став 3. Статута града Дервента 
(„Службени гласник града Дервента“, број: 6/21) Градоначелник 
града Дервента, доноси 

 

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

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

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се критеријуми и начини 
суфинансирања трошкова превоза ученика основних и средњих 
школа који похађају школу на подручију Града Дервента. 

Члан 2. 

Под превозом се подразумјева јавни превоз, сопствени превоз и 
превоз на основу уговора закљученог између школе и 
превозника. 

Члан 3. 

Послове у вези са остваривањем права на суфинансирање 
превоза прописаних овим Правилником обавља Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, Градске управе Дервента. 

Члан 4. 

Право на субвенционирање превоза имају ученици који 
свакодневно путују од мјеста становања до школе, уколико 
удаљеност од мјеста становања ученика до школе износи 
четири и више километара.  

Члан 5. 

Право на субвенцију превоза имају ученици који испуњавају 
сљедеће опште услове: 
1) да је ученик редовно уписан у одређени разред основне 

или средње школе на подручју Града Дервента, 
2) да ученик редовно путује из мјеста становања до школе и 

враћа се кући, користећи притом један од видова превоза 
из члана 2. овог Правилника, 

3) да ученик не остварује право на бесплатан превоз по некој 
другој основи. 

Члан 6. 

(1) Суфинансирање превоза за ученике основних школа који 
путују јавним превозом или који користе превоз уговорен између 
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школе и јавног превозника врши до износа разлике 100 % цијене 
мјесечне карте коју суфинансира Министарство просвјете и 
културе Републике Српске, а све у складу са расположивим 
средствима. 

(2) Суфинансирање превоза ученика основних школа на 
релацијама на којима није организован јавни превоз или превоз 
уговорен између школе и јавног превозника, врши се:  

         1) на основу фискалног рачуна на релацијама на којима је 
организован јавни превоз, или превоз уговорен између школе и 
јавног превозника, 

         2) на основу потврде о цијени карте на релацијама на 
којима није организован јавни превоз, или превоз уговорен 
између школе и јавног превозника, 

         3) у колико није могуће добити потврду о цијени карте, 
превоз се плаћа на сљедећи начин: 

                        -   4-10 км ---------30,00 КМ 

                        - 10-15 км----------40,00 КМ 

                        - 15 км и више----50,00 КМ. 

(3) Ученици који имају организован превоз у обавези су 
користити исти како би остварили право по Правилнику. 

(4) Сматра се да ученици имају организован превоз ако је 
раздаљина од мјеста пребивалишта и прве аутобуске станице 
до 2 километра. 

(5) У случају да ученик има субвенцију превоза по неком другом 
основу, Град Дервента суфинансира само разлику цијене до 
пуног износа. 

Члан 7. 

(1) Суфинансирање превоза ученика средњих школа који 
користе јавни превоз као и превоз уговорен између школе и 
јавног превозника врши се у износу до 100 % цијене мјесечне 
карте, а у зависности од расположивих средстава. 

(2) Суфинансирање превоза ученика средњих школа на 
релацијама на којима није организован јавни превоз или превоз 
уговорен између школе и јавног превозника, врши се:  

                  1) на основу фискалног рачуна на релацијама на 
којима је организован јавни превоз, или превоз уговорен између 
школе и јавног превозника, 

                  2) на основу потврде о цијени карте на релацијама на 
којима није организован јавни превоз, или превоз уговорен 
између школе и јавног превозника, 

                 3) у колико није могуће добити потврду о цијени карте, 
превоз се плаћа на сљедећи начин: 

                        -   4-10 км ---------30,00 КМ 

                        - 10-15 км----------40,00 КМ 

                        - 15 км и више----50,00 КМ. 

 

(3) Ученици који имају организован превоз у обавези су 
користити исти како би остварили право по Правилнику. 

(4) Сматра се да ученици имају организован превоз ако је 
раздаљина од мјеста пребивалишта и прве аутобуске станице 
до 4 километра. 

(5) У случају да ученик има субвенцију превоза по неком другом 
основу, Град Дервента суфинансира само разлику цијене до 
пуног износа. 

Члан 8. 

(1) Право на суфинансирање превоза могу остварити ученици 
уколико испуњавају услове из члана 4. и 5. овог Правилника. 

(2) Исплата се врши на рачун родитеља или старатеља ученика 
који користи превоз до школе и назад или ученика који има преко 
18 година (у даљем тексту: Корисник) 

(3) Ученици су у обавези школама доставити фискални рачун за 
купљену мјесечну карту, односно потврду о цијени карте ако на 
релацији којој ученик путује не постоји организован превоз и 
изјаву родитеља да дијете путује више од 4 км. 

(4) Исплата средстава се врши на основу достављених 
овјерених спискова од стране школа, који морају бити усклађени 
са списковима превозника о издатим мјесечним картама. 

(5) Спискови се достављају Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Дервента до краја мјесеца, за 
текући мјесец, распоређени по банкама у којима корисници имају 
отворене рачуне. 

(6) Субвенционисање се врши на начин да се корисницима 
рефундира износ или дио износа од купљене мјесечне карте, у 
складу са расположивим средствима. 

 

Члан 9. 

Уколико у току године дође до одређених промјена ученик, 
школа и превозник су дужни у року од 8 дана обавјестити 
надлежно одјељење градске управе. 

Члан 10. 

(1) Средства за ове намјене се исплаћују са ставке предвиђене 
за ову намјену у буџету града, а исплата се врши мјесечно до 
краја мјесеца, за претходни мјесец у периоду трајања наставе 
према Правилнику о школском календару којег прописује 
Министарство просвјете и културе Републике Српске. 

(2) Исплата средства зависиће од динамике пуњења буџета 
града. 

Члан 11. 

Ученици који су користили права на субвенционисање превоза, 
дужни су надокнадити штету: 

1) ако су на основу неистинитих или нетачних података 
за које су знали или морали знати или на други 
протуправан начин остварили суфинансирање 
превоза а које им неприпада; 

2) ако су остварили право на суфинансирање зато што 
нису пријавили промјену која  утиче на губитак права. 

Члан 12. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи 
„Правилник о суфинансирању трошкова превоза редовних 
ученика основних и средњих школа Града Дервента“ („Службени 
гласник Града Дервента“, број 9/21). 

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Града Дервента“. 
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 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
вандредним ситуацијама (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести (''Службени гласник 
Републике  Српске'' број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације у Републици Српској (''Службени гласник Реублике 
Срске'', број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Реублике Срске'', број 97/16 и 36/19), члана 
4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у 
области заштите и спасавања на територији Града Дервента 
(''Службени гласник Града Дервента'', број 14/21), чланa 89. став 
3. Статута Града Дервента (''Службени гласник Града 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: 100-1/21 од 11.10.2021. 
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 12.10.2021. до 01.11.2021. 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 12.10.2021. до 01.11.2021. 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 
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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) Изузетно од тачке 2), подтачке 1. ове Наредбе од 12.10.2021. 

до 01.11.2021. године, у периоду од 06:00 до 02:00 часа 

наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго 

придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ ''Институт за 

јавно здравство Републике Српске''. 

 
4) Од 12.10.2021. до 01.11.2021. године у периоду од 24:00 до 

06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

 
5) Од 12.10.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 часа 

наредног дана 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 и традиционалних манифестација и 

фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

 
6) 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''. 

 
7) Задужују се све васпитно-образобне установе на подручју 

Града Дервента, да у складу са епидемиолошком ситуацијом у 

Републици Српској, редовно обавјештавају Министарство 

просвјете и културе, те да уколико буде потребно доставе 

приједлог за обустављање наставе у школама и преласку на 

одвијање наставе на даљину. 

 
8) Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 7) ове 

наредбе може да обухвата све школе на подручју одређене 

јединице локалне самоуправе или само одређене школе са или 

без подручних одјељења. 

 
9) 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. 

 
10) Изузетно од тачке 9) 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. 

 
11) 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. 

 
12) 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 7) ове 

наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног простора објекта. 

 
13) 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. 

 
14) 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. 

 
15) 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. 

 
16) Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу 

самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у 

складу са упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

 
17) 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 градској 

управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном 

мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику. 

 
18) ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по 

усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног 

Министарства. 

 
19) 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. 

 
20) 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. 

 
21) Надзор над спровођењем ове наредбе спроводи Одјељење 

за инспекцијске послове Града Дервента. 

 
22) 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.                                        

 
23) Непоштовање мјера забране и ограничења из ове Наредбе 

санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 11/15 и 58/19) и 

Законом о заштити становништва од заразних болести 

(''Службени гласник Ребублике Српске'', број: 90/17, 42/20 и 

98/20). 

 
24) Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна 

изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици 
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Српској  (''Службени гласник Републике Српске'', број 24/20) се 

примјењују уз ову наредбу. 

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

о регулисању рада трговинских и других објеката на територији 

Града Дервента, број: 02-140-33/21 од 28. септембра 2021. 

године. 

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

у ''Службеном гласнику Града Дервента''. 

 

Број: 02-140-34/21                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

12.октобра 2021. године                                  Милорад Симић,с.р.     

Дервента                                                

355 
 На основу члана 59 Закона о локалној самоуправи РС 
(Службени гласник РС бр. 97/16 и 37/19), и члана 89. став 3. 
Статута Града Дервента ( Службени гласник Града Дервента 
број 6/21), а у циљу јачања система социјалне заштите у 
превазилажењу посљедица пандемије вируса Цовид 19 на  
локалном нивоу, Градоначелник Града Дервента доноси 

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

У М А Њ Е Њ Е  Е К О Н О М С К И Х  И  С О Ц И Ј А Л Н И Х  
П О С Љ Е Д И Ц А  П А Н Д Е М И Ј Е  В И Р У С А   

Ц О В И Д - 1 9  

 

Члан 1 

Овим рјешењем се именује радна група (РГ) за умањење 
економских и социјалних посљедица пандемије вируса Цовид-
19, у саставу: 

1. Деана Ђекић, координатор Радне групе- ЈУ ЦСР 

Дервента, 

2. Марија Мрђа, члан – ЈУ  ЦСР Дервента, 

3. Маја Пјерановић, члан – ЈУ ЦСР Дервента, 

4. Бранка Јефтић, члан, Завод за запошљавање – Биро 

Дервента, 

5. Војимирка Ћосић, члан Завод за запошљавање – 

Биро Дервента, 

6. Јованка Поповић, члан – Удружење жена „Дервента“, 

7. Станиша Микеревић, члан – Одсјек за борачко-

инвалидску заштиту, ГУ Дервента, 

8. Срђан Новић, члан, Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, ГУ Дервента 

Члан 2 

На темељу горње структуре, одговорност Радне група за 

социјално предузетништво и интегрисано вођење случаја је 

сљедећа: 

• Одржавање редовних састанака с циљем координације и 

заједничког планирања активности, као и представљања 

дефинисаних циљева и активности на пољу сузбијања социо-

економских посљедица пандемије Цовид 19 на дјецу и њихове 

породице директорима и запосленицима у локалним 

институцијама и невладиним организацијама, како би се 

осигурао једнак приступ побољшањима на том подручју, а 

уопште и градском друштвеном развоју. 

• Анализа стања: анализира развој, укључујући анализе 

институционалних и других капацитета актера из различитих 

сектора, идентифицирајући потребе и дефинишући приоритетне 

интервенције за побољшање социјалних услуга, посебно услуга 

за дјецу и њихове породице на градском/општинском нивоу за 

борбу против друштвено-економских посљедица Цовид-а 19 

пандемије. Осигурати ће се детаљна процјена потреба и 

ситуације рањивих породица с циљем пружања одговарајућих 

мјера одговора; 

• Радна група за социјално предузетништво и интегрисано 

вођење случаја дефинисаће приоритетне интервенције за 

јачање система социјалне заштите који омогућује ефикасну 

борбу против социо-економских посљедица пандемије Цовид 

19. Радна група за социјално предузетништво и интегрисано 

вођење случаја ће, уз подршку УНИЦЕФ-а, створити посебне 

интервенције на локалном нивоу с циљем пружања 

интегрисаних инклузивних услуга рањивим групама у два главна 

подручја: развој социјалног предузетништва, увођење 

интегрисаног вођења случаја. 

• Развој и проведба рефералног механизма с циљем осигурања 

приступа иновативним, интегрисаним и инклузивним социјалним 

услугама за рањиве групе. Радна група за социјално 

предузетништво и интегрисано управљање случајевима имат ће 

кључну улогу у осигуравању успјешне проведбе дефинисаних 

механизама упућивања у секторе социјалне заштите и 

запошљавања, како би се ријешиле потребе и размијениле 

информације о рањивим групама, посебно поодицама с дјецом, 

с нагласком на превенцији; 

• Протокол о сарадњи омогућит ће и побољшати службене 

линије комуникације између различитих сектора, прије свега 

социјалног и сектора запошљавања у подручју интегрисаног 

вођења случаја. Овај ће протокол осигурати заједничко 

разумијевање упута и начина комуникације међу релевантним 

учесницима у случају потребе за даљњим упућивањем; 

• Учешће у едукацијама / обукама усмјереним на развој 

капацитета пружалаца социјалних услуга. Те ће активности 

првенствено бити усмјерене на професионалце из социјалног 

сектора, сектора запошљавања, образовног сектора, као и 

представнике локалних власти из социјалних и економских 

послова, као и представнике цивилног друштва, адолесценте и 

младе. 

• Документовање и извјештавање о статусу пружених услуга и 

исходу за дијете и обитељ; 

• Презентација постигнутих резултата (градоначелнику, 

градским доносиоцима одлука, медијима и широј јавности); 

• Заговарање и лобирање на вишим нивоима власти, као и 

прикупљање средстава с приватним сектором и осталим 

судионицима за финанцирање и проведбу будућих активности 

на овом пољу. 

Члан 3 

Састанци Радне групе ће се одржавати најмање једном 
мјесечно, а по потреби и чешће, у циљу испуњавања задатака 
из Члана 2. 

Радна група је дужна о свом раду подносити редовне извјештаје 
Градоначелнику у складу са правилником о раду радне групе, а 
информацију о раду доставити  на крају године. 

 

Члан 4 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
Службеном гласнику Града Дервента. 

 

 

Број: 02-111-144/2021                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

15.09.2021. године                                          Милорад Симић, с.р 

Дервента  
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