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403 
У складу са чланом 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана  37. став 2. тачка 37. Статута Града 
Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 и 
20/21), а у вези са чланом 14. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Скупштина Града Дервента на 10. 
сједници, одржаној 14. децембра 2021. године, донијела је  

            

  

О Д Л У К У  
О   И З М Ј Е Н И  О Д Л У К Е  О  Р А С П О Д Ј Е Л И  

У Т В Р Ђ Е Н О Г  С У Ф И Ц И Т А  И  Н Е У Т Р О Ш Е Н И Х  
Н А М Ј Е Н С К И Х  С Р Е Д С Т А В А   

  

I 

У Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених 
намјенских средстава („Службени гласник града Дервента“, број 
20/21) тачка III мијења се и гласи: 

    

„1) Средства утврђена у тачки II, подтачка 1) ове одлуке, биће 
искоришћена за финансирање: 

 

рб Назив пројекта 
Вриједност 

у КМ 

1 Изградња главног транспортног цјевовода за водоснабдјевање насеља јужног дијела Града Дервента 1.300.617,00 

2 
 Израда  техничке документације - главни пројекат секундарне водоводне мреже јужног дијела 
територије Града Дервента (Доњи Церани, Горњи Церани, Појезна, Осиња, Црнча и Мала Сочаница) за 
22 огранка на главном транспортном цјевоводу 

80.000,00 

3  Изградња водовода и канализације на сервисној саобраћајници у индустријској зони, са насипањем 80.000,00 

4 Наставак изградње гробља - потпорни зидови 65.000,00 

5 Изградња саобраћајнице кроз гробље 30.000,00 

6 Уређење и асфалтирање дворишта дома у Доњој Лупљаници 24.000,00 

7 Завршетак ограде у мјесном гробљу у Црнчи 8.000,00 

8 Замјена столарије на објекту ОШ „Ђорђо Панзаловић“ у Осињи 
7.000,00 

9 Изградња крова на новоизграђеном објекту ФК Текстилац 
40.000,00 

10 Помоћ ФК Борац из Осиње 
10.000,00 

11 Помоћ ФК 4. Јули Појезна 1.000,00 

13 Реконструкција оборинске канализације у Кинеској четврти 23.700,00 

14 Изградња видеонадзора у граду - 1. фаза изградње 60.000,00 

 

   2) Средства из претходне подтачке нису распоређена кроз 
усвојени финансијски план буџета за 2021. године. 

   3) Распоред средства из подтачке 1. ове тачке унијеће се у 
Буџет Града Дервента за 2021. годину, Одлуком о измјенама и  

 

 

 

допунама Одлуке о усвајању Буџета Града Дервента за 2021. 
годину-Ребаланс.“ 
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II 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-496/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                 

14. децембра 2021. године                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

404 
На основу члана 31. став 1. тачка з) Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број:  121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. 
тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. 
тачка 3) Статута Града Дервента („Службени гласник града 
Дервента“, број: 6/21 и 20/21), Скупштина града Дервента на 10. 
сједници, одржаној 14. децембра 2021. године, донијела је  

                                             

О Д Л У К У  
О   И З М Ј Е Н А М А  И  Д О П У Н А М А  О Д Л У К Е  О  

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

         

I 

У Одлуци о усвајању Буџета Града Дервента за 2021. годину 
(„Службени гласник града Дервента“, број 6/21) у члану 1. износ 
од „19.139.000,00 КМ“ мијења се и гласи „21.674.091,00 КМ“.  

 

II 

Саставни дио ове одлуке је  Ребаланс буџета  Града Дервента за 
2021. годину. 

 

III 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-497/21                                         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                                                                                                                                   

14. децембра 2021. године                        СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                   Мирко Земуновић, с.р. 
 
                                 

 

 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ -  ОПШТИ ДИО  

     

Економски  
код 

Опис Буџет 2021. године 
Ребаланс буџета 

2021. године 
Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 16.801.000,00 17.555.394,00 104,5 

710000 Порески приходи 9.140.000,00 10.025.000,00 109,7 

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

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

713000 
Порези на лична примања и приходи од самосталних 
дјелатности 

778.000,00 670.000,00 
86,1 

714000 Порези на имовину 713.000,00 710.000,00 99,6 

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

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00   

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 7.600.000,00 8.600.000,00 113,2 

719000 Остали порески приходи 9.000,00 45.000,00 500,0 

720000 Непорески приходи 6.761.000,00 6.438.394,00 95,2 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 

679.000,00 286.500,00 
42,2 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 5.962.000,00 6.036.894,00 101,3 

723000 Новчане казне 8.000,00 5.000,00 62,5 

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или унутар јединица 
власти 

12.000,00 10.000,00 
83,3 

729000 Остали непорески приходи 100.000,00 100.000,00 100,0 

730000 Грантови 20.000,00 170.000,00 850,0 

731000 Грантови 20.000,00 170.000,00 850,0 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 880.000,00 922.000,00 104,8 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 880.000,00 922.000,00 104,8 

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

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 15.463.250,00 15.574.498,00 100,7 

410000 Текући расходи  15.214.650,00 15.330.325,00 100,8 

411000 Расходи за лична примања запослених 7.397.570,00 7.540.481,00 101,9 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.058.080,00 3.197.901,00 104,6 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 113.500,00 113.500,00 100,0 

414000 Субвенције 500.300,00 499.300,00 99,8 
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415000 Грантови 1.526.500,00 1.424.000,00 93,3 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова 

2.411.300,00 2.407.133,00 
99,8 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања 

0,00 0,00 
  

418000 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови 
и расходи трансакција размјене између или унутар 
јединица власти 

55.400,00 61.010,00 
110,1 

419000 Расходи по судским рјешењима 152.000,00 87.000,00 57,2 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 98.600,00 96.100,00 97,5 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 98.600,00 96.100,00 97,5 

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

* * * * Буџетска резерва 150.000,00 148.073,00 98,7 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 1.337.750,00 1.980.896,00 148,1 

  
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
(I+II-III-IV)   

-1.058.600,00 -4.533.830,00 
428,3 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 1.439.000,00 360.000,00 25,0 

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

812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00   

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 1.397.000,00 325.000,00 23,3 

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене 
продаји и обустављених пословања 

0,00 0,00 
  

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00   

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

42.000,00 35.000,00 
83,3 

880000 
II Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица власти 

5.000,00 5.000,00 
100,0 

881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

5.000,00 5.000,00 
100,0 

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 2.502.600,00 4.898.830,00 195,7 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.141.300,00 4.390.330,00 205,0 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00   

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 80.000,00 86.900,00 108,6 

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

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00   

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

281.300,00 421.600,00 
149,9 

518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0,00 0,00 
  

580000 
IV Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 279.150,00 -2.552.934,00 -914,5 

          

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -279.150,00 2.552.934,00 -914,5 

  
Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(I-II)   

1.000,00 65.000,00 
6.500,0 

910000 I Примици од финансијске имовине 1.000,00 65.000,00 6.500,0 

911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 65.000,00 6.500,0 

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

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

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -932.400,00 -932.400,00 100,0 
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920000 I Примици од задуживања 0,00 0,00   

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00   

928000 
Примици од задуживања из транскација између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

620000 II Издаци за отплату дугова 932.400,00 932.400,00 100,0 

621000 Издаци за отплату дугова 902.500,00 902.500,00 100,0 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или 
унутар јединица власти 

29.900,00 29.900,00 
100,0 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -64.750,00 -2.363,00 3,6 

930000 I Остали примици 176.000,00 266.000,00 151,1 

931000 Остали примици 51.000,00 50.000,00 98,0 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар 
јединица власти 

125.000,00 216.000,00 
172,8 

630000 II Остали издаци 240.750,00 268.363,00 111,5 

631000 Остали издаци 123.150,00 107.061,00 86,9 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 

117.600,00 161.302,00 
137,2 

**** 
И. НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ   ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА    

717.000,00 3.422.697,00 
477,4 

          

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

 

 

РЕБАЛАНС  БУЏЕТА  ЗА 2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

       

Економски 
код 

О п и с 
Буџет 2021. 

године 
Ребаланс буџета 

2021. године 
Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 16.801.000,00 17.555.394,00 104,5 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 9.140.000,00 10.025.000,00 109,7 

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

711100 Порези на доходак 0,00 0,00   

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

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

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

712100 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 778.000,00 670.000,00 86,1 

713100 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 

778.000,00 670.000,00 
86,1 

714000 Порези на имовину 713.000,00 710.000,00 99,6 

714100 Порези на имовину 713.000,00 710.000,00 99,6 

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

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

714900 Остали порези на имовину 0,00 0,00   

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

715100 Порези на промет производа 0,00 0,00   

715200 Порези на промет услуга 0,00 0,00   

715300 Акцизе 40.000,00 0,00 0,0 

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00   

716100 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00   

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 7.600.000,00 8.600.000,00 113,2 

717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 7.600.000,00 8.600.000,00 113,2 

719000 Остали порески приходи 9.000,00 45.000,00 500,0 
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719100 Остали порески приходи 9.000,00 45.000,00 500,0 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 6.761.000,00 6.438.394,00 95,2 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 
и позитивних курсних разлика 

679.000,00 286.500,00 
42,2 

721100 
Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних 
права 

0,00 0,00 
  

721200 Приходи од закупа и ренте 679.000,00 286.500,00 42,2 

721300 
Приходи од камата на готовину и готовинске 
еквиваленте 

0,00 0,00 
  

721400 
Приходи од хартија од вриједности и финансијских 
деривата 

0,00 0,00 
  

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

721600 
Приходи по основу реализованих позитивних курсних 
разлика из пословних и инвестиционих активности 

0,00 0,00 
  

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга 

5.962.000,00 6.036.894,00 
101,3 

722100 Административне накнаде и таксе 191.000,00 125.000,00 65,4 

722200 Судске накнаде и таксе 0,00 0,00   

722300 Комуналне накнаде и таксе 473.000,00 459.380,00 97,1 

722400 Накнаде по разним основама 1.187.000,00 933.000,00 78,6 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 4.111.000,00 4.519.514,00 109,9 

723000 Новчане казне 8.000,00 5.000,00 62,5 

723100 Новчане казне 8.000,00 5.000,00 62,5 

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 
и трансакција размјене између или унутар 
јединица власти 

12.000,00 10.000,00 
83,3 

728100 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција са другим јединицама власти 

0,00 0,00 
  

728200 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција унутар исте јединице власти 

12.000,00 10.000,00 
83,3 

729000 Остали непорески приходи 100.000,00 100.000,00 100,0 

729100 Остали непорески приходи 100.000,00 100.000,00 100,0 

730000 Г р а н т о в и 20.000,00 170.000,00 850,0 

731000 Грантови 20.000,00 170.000,00 850,0 

731100 Грантови из иностранства 0,00 0,00   

731200 Грантови из земље 20.000,00 170.000,00 850,0 

780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д 
и н и ц а   в л а с т и 880.000,00 922.000,00 104,8 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 880.000,00 922.000,00 104,8 

787100 Трансфери од државе 0,00 0,00   

787200 Трансфери од ентитета 879.000,00 921.000,00 104,8 

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

787400 
Трансфери од фондова обавезног социјалног 
осигурања 

0,00 0,00 
  

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

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

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

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  1.444.000,00 365.000,00 25,3 

810000 
П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н 
у 

1.439.000,00 360.000,00 
25,0 

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

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

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

811300 Примици за биолошку имовину 0,00 0,00   

811400 Примици за инвестициону имовину 0,00 0,00   
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811900 Примици за осталу произведену имовину 0,00 0,00   

812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00   

812100 Примици за драгоцјености 0,00 0,00   

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 1.397.000,00 325.000,00 23,3 

813100 Примици за земљиште 1.397.000,00 325.000,00 23,3 

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

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

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

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене 
продаји и обустављених пословања 

0,00 0,00 
  

814100 
Примици од продаје сталне имовине намијењене 
продаји и обустављених пословања 

0,00 0,00 
  

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00   

815100 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00   

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

42.000,00 35.000,00 83,3 

816100 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 42.000,00 35.000,00 83,3 

880000 
П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м о в и 
н у   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у 
т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 

5.000,00 5.000,00 

100,0 

881000 
Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица власти 

5.000,00 5.000,00 
100,0 

881100 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим јединицама власти 

0,00 0,00 
  

881200 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте јединице власти 

5.000,00 5.000,00 
100,0 

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 18.245.000,00 17.920.394,00 98,2 

 

 

РЕБАЛАНС  БУЏЕТА ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

       

Економски  
код 

О п и с 
Буџет 2021. 

године 
Ребаланс буџета 

2021. године 
Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 15.463.250,00 15.574.498,00 100,7 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 15.214.650,00 15.330.325,00 100,8 

411000 Расходи за лична примања запослених 7.397.570,00 7.540.481,00 101,9 

411100 Расходи за бруто плате запослених 6.429.700,00 6.450.408,00 100,3 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу рада 

786.550,00 785.783,00 
99,9 

411300 
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) 

107.500,00 151.470,00 
140,9 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 73.820,00 152.820,00 207,0 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.058.080,00 3.197.901,00 104,6 

412100 Расходи по основу закупа 1.200,00 1.200,00 100,0 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

508.250,00 516.774,00 
101,7 

412300 Расходи за режијски материјал 120.700,00 126.967,00 105,2 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 105.600,00 117.010,00 110,8 

412500 Расходи за текуће одржавање 456.700,00 462.562,00 101,3 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 84.400,00 103.892,00 123,1 
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412700 Расходи за стручне услуге 273.700,00 291.637,00 106,6 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине 

588.000,00 578.000,00 
98,3 

412900 Остали некласификовани расходи 919.530,00 999.859,00 108,7 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 

113.500,00 113.500,00 
100,0 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00 0,00   

413200 
Расходи финансирања по основу финансијских 
деривата 

0,00 0,00 
  

413300 
Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
земљи 

113.400,00 113.400,00 
100,0 

413400 
Расходи по основу камата на примљене зајмове из 
иностранства 

0,00 0,00 
  

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00 0,00   

413800 
Расходи по основу негативних курсних разлика из 
пословних и инвестиционих активности 

0,00 0,00 
  

413900 Расходи по основу затезних камата 100,00 100,00 100,0 

414000 Субвенције 500.300,00 499.300,00 99,8 

414100 Субвенције 500.300,00 499.300,00 99,8 

415000 Грантови 1.526.500,00 1.424.000,00 93,3 

415100 Грантови у иностранство 0,00 0,00   

415200 Грантови у земљи 1.526.500,00 1.424.000,00 93,3 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и  
градова 

2.411.300,00 2.407.133,00 
99,8 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

2.070.800,00 2.066.633,00 
99,8 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 

340.500,00 340.500,00 
100,0 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања 

0,00 0,00 
  

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00 0,00   

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00 0,00   

417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00 0,00   

417400 Дознаке по основу дјечије заштите 0,00 0,00   

418000 
Расходи финансирања, други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 

55.400,00 61.010,00 
110,1 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови 
између јединица власти 

17.100,00 27.100,00 
158,5 

418200 
Расходи из трансакције размјене између јединица 
власти 

0,00 0,00 
  

418300 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови 
из трансакција унутар исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

418400 
Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 
власти 

38.300,00 33.910,00 
88,5 

419000 Расходи по судским рјешењима 152.000,00 87.000,00 57,2 

419100 Расходи по судским рјешењима 152.000,00 87.000,00 57,2 

480000 
Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и ц 
а  в л а с т и 

98.600,00 96.100,00 
97,5 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 98.600,00 96.100,00 97,5 

487100 Трансфери држави 0,00 0,00   

487200 Трансфери ентитету 2.800,00 2.800,00 100,0 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2.000,00 2.000,00 100,0 

487400 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 
осигурања 

93.800,00 91.300,00 
97,3 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 0,00 0,00   

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

488100 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00   

**** Буџетска резерва 150.000,00 148.073,00 98,7 
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**** Буџетска резерва 150.000,00 148.073,00 98,7 

          

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.502.600,00 4.898.830,00 195,7 

510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 2.502.600,00 4.898.830,00 195,7 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.141.300,00 4.390.330,00 205,0 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.823.700,00 3.775.742,00 207,0 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 

104.300,00 255.533,00 
245,0 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 114.800,00 259.155,00 225,7 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 5.000,00 5.000,00 100,0 

511500 Издаци за биолошку имовину 10.000,00 11.400,00 114,0 

511600 Издаци за инвестициону имовину 0,00 0,00   

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 83.500,00 83.500,00 100,0 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00   

512100 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00   

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 80.000,00 86.900,00 108,6 

513100 Издаци за прибављање земљишта 80.000,00 80.000,00 100,0 

513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00 0,00   

513300 
Издаци за прибављање подземних и површинских 
налазишта 

0,00 0,00 
  

513400 
Издаци по основу улагања у побољшање подземних и 
површинских налазишта 

0,00 0,00 
  

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00 0,00   

513600 
Издаци по основу улагања у побољшање осталих 
природних добара 

0,00 0,00 
  

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0,00 6.900,00   

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

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00   

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00   

515100 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00   

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

281.300,00 421.600,00 
149,9 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

281.300,00 421.600,00 
149,9 

518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0,00 0,00 
  

518100 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0,00 0,00 
  

580000 
И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   
и з   т р а н с к а ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   
ј е д и н и ц а   в л а с т и 

0,00 0,00 
  

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

581100 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим јединицама власти 

0,00 0,00 
  

581200 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

17.965.850,00 20.473.328,00 
114,0 

 

РЕБАЛАНС  БУЏЕТА ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

       

Економски  
код 

О п и с 
Буџет 2021. 

године 
Ребаланс буџета 

2021. године 
Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -279.150,00 2.552.934,00 -914,5 

  
Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   
И М О В И Н Е 

1.000,00 65.000,00 
 



9 

21.12.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА-Број 24 

910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 1.000,00 65.000,00  

911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 65.000,00  

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

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

911300 Примици од финансијских деривата 0,00 0,00   

911400 Примици од наплате датих зајмова 1.000,00 65.000,00 6.500,0 

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

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

918100 
Примици од финансијске имовине из трансакција са 
другим јединицама власти 

0,00 0,00 
  

918200 
Примици од финансијске имовине из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

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

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

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

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

611300 Издаци за финансијске деривате 0,00 0,00   

611400 Издаци за дате зајмове 0,00 0,00   

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

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

618100 
Издаци за финансијску имовину из транскација са 
другим јединицама власти 

0,00 0,00 
  

618200 
Издаци за финансијску имовину из транскација са 
другим буџетским корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

          

  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е -932.400,00 -932.400,00 100,0 

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

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00   

921100 
Примици од издавања хартија од вриједности (изузев 
акција) 

0,00 0,00 
  

921200 Примици од узетих зајмова 0,00 0,00   

928000 
Примици од задуживања из транскација између 
или унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

928100 Примици од задуживања код других јединица власти 0,00 0,00   

928200 
Примици од задуживања код других буџетских 
корисника исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 932.400,00 932.400,00 100,0 

621000 Издаци за отплату дугова 902.500,00 902.500,00 100,0 

621100 
Издаци за отплату главнице по хартијама од 
вриједности (изузев акција) 

0,00 0,00 
  

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

621300 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 
земљи 

902.500,00 902.500,00 
100,0 

621400 
Издаци за отплату главнице зајмова примљених из 
иностранства 

0,00 0,00 
  

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

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између 
или унутар јединица власти 

29.900,00 29.900,00 
100,0 

628100 
Издаци за отплату дугова према другим јединицама 
власти 

29.900,00 29.900,00 
100,0 

628200 
Издаци за отплату дугова према другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

          

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И -64.750,00 -2.363,00 3,6 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 176.000,00 266.000,00 151,1 

931000 Остали примици 51.000,00 50.000,00 98,0 
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931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 51.000,00 50.000,00 98,0 

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

931300 Примици по основу аванса 0,00 0,00   

931900 Остали примици 0,00 0,00   

938000 
Остали примици из трансакција између или 
унутар јединица власти 

125.000,00 216.000,00 
172,8 

938100 
Остали примици из трансакција са другим јединицама 
власти 

125.000,00 216.000,00 
172,8 

938200 
Остали примици из трансакција са другим буџетским 
корисницама исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

630000 О с т а л и   и з д а ц и 240.750,00 268.363,00 111,5 

631000 Остали издаци 123.150,00 107.061,00 86,9 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 94.500,00 93.550,00 99,0 

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

631300 Издаци по основу аванса 0,00 0,00   

631900 Остали издаци 28.650,00 13.511,00 47,2 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 

117.600,00 161.302,00 
137,2 

638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти 

117.600,00 161.252,00 
137,1 

638200 
Остали издаци из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

0,00 50,00 
  

**** 
НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА    

717.000,00 3.422.697,00 
477,4 

 

РЕБАЛАНС  БУЏЕТА ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО 
ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

Табела 1    

Функц. 
код 

Функција Буџет 2021. године 
Ребаланс буџета 2021. 

године 

1 2 3 4 

01 Опште јавне услуге 4.108.800,00 4.119.584,00 

02 Одбрана 4.500,00 4.500,00 

03 Јавни ред и сигурност 309.500,00 462.758,00 

04 Економски послови 564.300,00 585.803,00 

05 Заштита животне средине 43.000,00 43.000,00 

06 Стамбени и заједнички послови 1.847.200,00 4.788.417,00 

07 Здравство 3.798.000,00 4.208.014,00 

08 Рекреација, култура и религија 1.401.500,00 1.436.252,00 

09 Образовање 1.396.350,00 1.437.127,00 

10 Социјална заштита 2.898.700,00 2.874.800,00 

  УКУПНО (класа 4 + 5 - 8) 16.371.850,00 19.960.255,00 

  

  Табела 2  

Функц. 
код 

Функција Буџет 2021. године 
Ребаланс буџета 2021. 

године 

1 2 3 4 

ЗУ Заједничке услуге 9.218.500,00 12.338.762,00 

ИУ Индивидуалне услуге 7.153.350,00 7.621.493,00 

  УКУПНО (класа 4 + 5 - 8) 16.371.850,00 19.960.255,00 
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Економски код ОПИС Буџет 2021. године 
Ребаланс буџета 2021. 

године 

1   2 3 4 

     

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА   

     

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА     

Број потрошачке јединице: 00270110   

     

41  Текући расходи 368.000,00 373.184,00 

412   Расхoди  по основу коришћења роба и услуга 358.200,00 363.384,00 

  
412700 Расходи за стручне услуге (штампање, огласи, 

озвучење, честитке, плакете и грбови) 4.300,00 18.484,00 

  
412900 Расходи за одржавање сједница, рекламни материјал, 

едукације 4.000,00 4.000,00 

  
412900 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених - накнаде одборницима 320.000,00 311.000,00 

  412900 Расходи по основу репрезентације 7.000,00 7.000,00 

  

412900 Расходи Градске изборне комисије (бруто накнаде за 
рад чланова комисије и одбора, уговорене услуге, 
финан. избора 22.900,00 22.900,00 

415   Грантови 1.500,00 1.500,00 

  415200 Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства 1.500,00 1.500,00 

416   
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета општине 1.300,00 1.300,00 

  416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
општине 1.300,00 1.300,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутарјединица власти 7.000,00 7.000,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 7.000,00 7.000,00 

  УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА 368.000,00 373.184,00 

     

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИK      

Број потрошачке јединице: 00270120   

     

41  Текући расходи 
860.100,00 650.100,00 

412   Расхиди  по основу коришћења роба и услуга 138.000,00 138.000,00 

  412200 Расходи за услуге дератизација 4.000,00 4.000,00 

  412400 Расходи за специјални материјал 2.000,00 2.000,00 

  
412700 Расходи за стручне услуге (штампање, увезивање, 

објава огласа и сл.) 30.000,00 30.000,00 

  
412700 Расходи за директан цјелодневни пренос рада 

скупштине  6.000,00 6.000,00 

  

412900 Остали некласификовани расходи (угoвори о дјелу и 
повременим пословима, котизације, чланарине, 
лиценце, стручни испити и сл.) 67.000,00 67.000,00 

  
412900 Расходи настали усљед болести COVID-19 на подручју 

града 0,00 0,00 

  412900 Расходи по основу репрезентације 29.000,00 29.000,00 

413 
  Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 112.000,00 112.000,00 

  
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у 

земљи 112.000,00 112.000,00 

  413700 Расходи сервисирања примљених зајмова 0,00 0,00 

415   Грантови 392.000,00 247.000,00 

  415200 Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства 92.000,00 92.000,00 

  415200 Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи 300.000,00 115.000,00 

  415200 Капитални грантови - План капиталних улагања 0,00 40.000,00 
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416   
Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из 
буџета града 52.000,00 52.000,00 

  416100 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
града - једнократне помоћи 32.000,00 32.000,00 

  416100 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
града - једнократне помоћи 15.000,00 15.000,00 

  416100 
Капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града 5.000,00 5.000,00 

418  

Расходи финансирања, други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти  16.100,00 16.100,00 

 418100 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови 
између јединица власти 8.100,00 8.100,00 

 
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 8.000,00 8.000,00 

419  Расходи по судским рјешењима 150.000,00 85.000,00 

  419100 Расходи по судским рјешењима 150.000,00 85.000,00 

     

51  Издаци за нефинансијску имовину 1.393.700,00 1.673.700,00 

511   
Издаци за произведену сталну имовину 
(капитална улагања) 1.393.700,00 1.673.700,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката 
и простора 1.393.700,00 0,00 

  511100 
Издаци за израду техничке документације за зграду 
ОШ Никола Тесла Дервента 0,00 150.000,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-
путева 0,00 1.127.000,00 

  511100 
Издаци за изградњу  и прибављање плиновода, 
водовода и канализација 0,00 68.000,00 

  511100 

Суфинансирање изградње водоводне мреже у насељу 
Лужани (Турски), средства Федералног министарства 
расељених особа и избјеглица, и учешће мјештана 0,00 110.000,00 

  511100 Издаци за  изградњу и прибављање  осталих објеката 0,00 32.000,00 

  511100 
Издаци за пројектовање и остали издаци за 
прибављање осталих објеката 0,00 56.700,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда 0,00 0,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 0,00 70.000,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију плиновода, водовода, канализација 0,00 0,00 

  511200 
Суфинансирање реконструкције дијела пута Беглуци-
Лужани Нови (средства Владе Републике Српске) 0,00 60.000,00 

  511200 
Издаци  за санацију и реконструкцију градских улица, 
паркинга и тротоара 0,00 0,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију осталих објеката 0,00 0,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0,00 0,00 

  511500 Издаци за вишегодишње засаде 0,00 0,00 

   
Издаци из средстава суфицита и неутрошених 
намјенских средстава 0,00 1.729.317,00 

 511100 

Изградња  главног транспортног цјевовода за 
водоснабдијевање насеља јужног дијела Града 
Дервента 0,00 1.300.617,00 

 511100 

Израда техничке документације - главни пројекат 
секундарне  водоводне мреже јужног дијела територије 
Града Дервента ( Доњи Церани, Горњи Церани, 
Појезна, Осиња, Црнча, и Мала Сочаница) са 22 
огранка на главном транспортном цјевоводу 0,00 80.000,00 

 511100 
Изградња водовода и канализацје на сервисној 
саобраћајници у индустријској зони, са насипањем 0,00 80.000,00 

 511100 Наставак изградње гробља - потпорни зидови 0,00 65.000,00 

 511100 Изградња саобраћајнице кроз гробље 0,00 30.000,00 

 511100 
Уређење и асфалтирање дворишта дома у Доњој 
Лупљаници 0,00 24.000,00 

 415200 Завршетак ограде  у  мјесном гробљу у Црнчи 0,00 8.000,00 

 511200 
Замјена столарије на објекту ОШ Ђорђо Панзаловић у 
Осињи 0,00 7.000,00 

 511100 
Изградња крова на новоизграђеном објекту ФК 
Текстилац 0,00 40.000,00 

 415200 Помоћ Фудбалском клубу Борац из Осиње 0,00 10.000,00 
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 415200 Помоћ ФК 4.јули Појезна 0,00 1.000,00 

 511200 
Реконструкција оборинске канализације у Кинеској 
четврти 0,00 23.700,00 

 511300 Изградња видеонадзора у граду- 1. фаза  изградње 0,00 60.000,00 

      

62  Издаци за отплату дугова 905.900,00 905.900,00 

621   Издаци за отплату дугова 892.000,00 892.000,00 

  621300 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 
земљи 892.000,00 892.000,00 

628   
Издаци за отплату дугова према другим 
јединицама власти 13.900,00 13.900,00 

  628100 
Издаци за отплату дугова према другим јединицама 
власти 13.900,00 13.900,00 

63  Остали издаци 7.000,00 7.000,00 

631   Остали издаци 7.000,00 7.000,00 

  631900 
Остали издаци (издаци по записницима Пореске 
управе РС) 7.000,00 7.000,00 

 **** Буџетска резерва 150.000,00 148.073,00 

  УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК 3.316.700,00 5.114.090,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ     

Број потрошачке јединице: 00270130   

     

41  Текући расходи 
224.700,00 243.000,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 223.200,00 241.500,00 

  412200 Расходи за гријање 42.000,00 42.000,00 

  412200 Расходи по основу утрошка електричне енергије 35.000,00 35.000,00 

  412200 Расходи за комуникационе услуге 29.000,00 29.000,00 

  412200 Расходи за поштанске услуге 18.000,00 20.000,00 

  412200 Расходи за комуналне услуге 8.500,00 9.500,00 

  412300 Расходи канцеларијског и компјутерског материјала 20.000,00 22.000,00 

  412300 Расходи материјала за одржавање чистоће 7.000,00 7.000,00 

  
412300 Расходи за стручну литературу, часoписе и дневну 

штампу 4.200,00 9.200,00 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000,00 10.000,00 

  412500 Текући расходи по основу одржавања зграда и опреме 6.000,00 11.000,00 

  412500 Расходи за остало текуће одржавање - возила 5.000,00 5.000,00 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 12.500,00 12.500,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 6.000,00 6.000,00 

  
412700 Расходи за остале стручне услуге - регистрација 

возила 3.000,00 3.000,00 

  412700 Расходи за остале стручне услуге 15.000,00 18.300,00 

  
412900 Остали некласификовани расходи (услуге програмских 

апликација) 2.000,00 2.000,00 

413   
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 1.500,00 1.500,00 

  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове 1.400,00 1.400,00 

  413900 Расходи по основу затезних камата 100,00 100,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 43.800,00 33.800,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  41.000,00 31.000,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објекata 15.000,00 5.000,00 

  511300 Издаци за набавку рачунарске опреме 14.000,00 14.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 12.000,00 12.000,00 

  511700 Издаци за рачунарске програме 0,00 0,00 

516  
Издаци за залихе материјала., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 2.800,00 2.800,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 2.800,00 2.800,00 

621   Издаци за отплату главнице примљених зајмова 10.500,00 10.500,00 

  621300 
Издаци за отплату главнице зајмова (примљених од 
лизинг друштава) 10.500,00 10.500,00 
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  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 279.000,00 287.300,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ     

Број потрошачке јединице: 00270140   

     

41  Текући расходи 
2.965.400,00 2.962.700,00 

411   Расходи за лична примања запослених 2.868.700,00 2.866.000,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 2.344.000,00 2.304.000,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 457.000,00 457.000,00 

  
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 37.700,00 60.000,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 30.000,00 45.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 96.700,00 96.700,00 

  412700 Расходи за услуге платног промета и осигурања 8.000,00 8.000,00 

  412700 Расходи за трошкове одржавања трезорских лиценци 9.700,00 9.700,00 

  412900 Накнада по престанку функције 72.000,00 72.000,00 

  
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну 

рехабилитацију инвалида 7.000,00 7.000,00 

48   Трансфери између и унутар јединица власти 9.300,00 9.300,00 

487   Трасфери између различитих јединица власти 9.300,00 9.300,00 

  487200 Трансфери ентитету 2.800,00 2.800,00 

  487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2.000,00 2.000,00 

  
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног 

осигурања 4.500,00 4.500,00 

63  Остали издаци 61.600,00 83.000,00 

631   Остали издаци 28.000,00 28.000,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 28.000,00 28.000,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 33.600,00 55.000,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти 33.600,00 55.000,00 

     

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 3.036.300,00 3.055.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ПРИВРЕДУ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

    

Број потрошачке јединице: 00270150   

     

41  Текући расходи 
2.338.800,00 2.334.800,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 151.500,00 151.500,00 

  412700 Расходи за информисање 80.000,00 80.000,00 

  412900 Расходи за финансирање услуга противградне заштите 39.000,00 39.000,00 

  

412900 Расходи за финансирање рада двије првостепене 
стручне комисије за оцјену способности лица у 
поступку остваривња права из социјалне заштите и 
лица са сметњама у психофизичком развоју 25.000,00 25.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 2.000,00 2.000,00 

  
412900 Остали некласификованих расходи - избор спортисте 

године 4.000,00 4.000,00 

  
412900 Расходи по основу организације пријема, 

манифестација и поклона 1.500,00 1.500,00 

414   Субвенције 498.300,00 10.000,00 

  414100 Расходи за подстицај развоја пољопривреде и села 498.300,00 0,00 

  

414100 Субвенције пословним субјектима за ублажавање 
економских посљедица насталих усљед болести 
COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2 у граду 
Дервента 0,00 10.000,00 

415   Грантови 1.035.000,00 1.063.500,00 

  415200 Грантови удружењима и организацијама - НВО 200.000,00 210.000,00 

  
415200 Грантови савезима и удружењима националних 

мањина 0,00 4.500,00 
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  415200 Грантови удружењима грађана из области спорта 440.000,00 450.000,00 

  
415200 Грантови удружењима грађана из области спорта за 

тренинге 50.000,00 50.000,00 

  415200 Грантови јавним предузећима и установама 173.000,00 173.000,00 

  
415200 Грант јавним здравственим установама са подручја 

града 35.000,00 35.000,00 

  
415200 Основне школе - средства за тренинге и утакмице 

колективних спортова 5.000,00 5.000,00 

  
415200 Грант основном образовању (награде, набавка 

школског прибора) 5.000,00 5.000,00 

  
415200 Грант средњем образовању (награде, набавка 

школског прибора) 2.000,00 3.000,00 

  
415200 Грантови за такмичење ученика основних школа - 

градско  и регионално 4.000,00 4.000,00 

  
415200 Грантови за такмичење средњих школа - градско и 

регионално 1.500,00 1.500,00 

  

415200 Грантови по пројектима из области културе, науке, 
образовања, екологије, лица са посебним потребама и 
омладинског сектора 42.000,00 42.000,00 

  

415200 Расходи за финансирање манифестација (помоћ по 
пројектима - Дервентско љето, Великогоспој. сабор и 
др.) 4.000,00 4.000,00 

  
415200 Грант за издавачку дјелатност из области културе, 

науке и образовања 3.500,00 3.500,00 

  415200 
Расходи за финансирање проглашења најбоље 
пољо.произвођача и изложбе стоке 0,00 3.000,00 

  415200 Грант политичким организацијама и удружењима 70.000,00 70.000,00 

416  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општине 654.000,00 611.500,00 

  416100 
Расходи за финансирање проглашења најбоље 
пољо.произвођача и изложбе стоке 3.000,00 0,00 

  416100 Расходи за стипенције ученицима и студентима 200.000,00 200.000,00 

  416100 
Расходи за стипендирање дефицитарних занимања у 
средњим школама 31.000,00 31.000,00 

  416100 Текуће помоћи породици, дјеци и младима 170.000,00 140.500,00 

  416100 Текуће помоћи за вантјелесну оплодњу 30.000,00 30.000,00 

  416100 

Расходи за суфинансирање трошкова превоза ученика 
основних и средњих школа на подручју Града 
Дервента 200.000,00 190.000,00 

  416100 
Трошкови сервисирања услуга превоза за дјецу са 
сметњама у развоју 4.500,00 4.500,00 

  416100 

Расходи за спровођење акционих планова (Јачање 
система социјалне заштите и инклузије, равноправност 
полова, образовање одраслих и осталих) у Граду 
Дервента 5.000,00 5.000,00 

 416300 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета града (смјештај штићеника који 
похађају средњу и основну школу) 10.500,00 10.500,00 

  Субвенције за развој пољопривреде 0,00 498.300,00 

  414100 Расходи за подстицај развоја пољопривреде и села 0,00 487.300,00 

  418100 

Учешће  у пројектима за пољопривредни развој које 
спроводи Јединица  за координацију пољопривредним 
пројектима 0,00 10.000,00 

  412900 Основа за пољопривредно земљиште 0,00 0,00 

  412900 Расходи за чланарине у пољопривредној производњи 0,00 1.000,00 

513   Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0,00 0,00 

  513700 Израда стратегије културе 0,00 0,00 

 513700 Израда стратегије руралног развоја 0,00 0,00 

     

     

  
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 2.338.800,00 2.334.800,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ   

Број потрошачке јединице: 00270160   

     

41  Текући расходи 
83.000,00 83.000,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 83.000,00 83.000,00 
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412700 Расходи за припрему земљишта за продају (геодетски 
пренос плана на терен, провођење у катастру )и 
укњижбу у земљишне књиге 9.000,00 9.000,00 

  

412700 Расходи за прибављање ажурних геодетских подлога 
од Републичке управе за геодетске послове у 
дигиталној форми,  6.000,00 6.000,00 

  412800 Расходи за уклањање  објеката 18.000,00 18.000,00 

  

412900 Расходи за рад стручних комисија за израду услова, 
стручних мишљења, контролу техничке документације, 
технички пријем  објеката и сл. 50.000,00 50.000,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 163.500,00 163.500,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  83.500,00 83.500,00 

  511700 Расходи за израду измјене просторног плана 0,00 0,00 

  511700 Расходи за израду или ревизију регулационих планова 25.000,00 25.000,00 

  511700 
Расходи за израду или ревизију урбанистичких 
планова 58.500,00 58.500,00 

513   Издаци за непроизведену сталну имовину 80.000,00 80.000,00 

  513100 Издаци за прибављање земљишта 80.000,00 80.000,00 

     

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 246.500,00 246.500,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ     

Број потрошачке јединице: 00270170   

    ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА     

41  Текући расходи 
658.200,00 648.200,00 

412  Расходи  по основу коришћења роба и услуга 658.200,00 648.200,00 

  412100 Расходи за закуп земљишта 1.200,00 1.200,00 

  412400 Расходи за материјал за потребе комуналних служби 6.000,00 6.000,00 

  
412500 

Расходи за одржавање, уређивање и опремање јавних 
зелених површина 90.000,00 90.000,00 

  412500 Расходи за одржавање јавних саобраћајних површина 70.000,00 70.000,00 

  412500 Расходи за остале услуге одржавања-јавна расвјета 35.000,00 35.000,00 

  412800 Расходи за уређивање јавних  површина 50.000,00 50.000,00 

  
412800 

Расходи за услуге  чишћења јавних површина са 
зимском службом 106.000,00 106.000,00 

  
412800 

Расходи за одвођење атмосферских и других падавина 
са јавних површина 35.000,00 35.000,00 

  
412800 

Расходи по основу утрошка електричне расвјете на 
јавним површинама 265.000,00 255.000,00 

  412800 Расходи за услуге зимске службе- улице и тротоари 0,00 0,00 

    ОСТАЛИ РАСХОДИ     

41  Текући расходи 
263.500,00 264.500,00 

412  Расходи  по основу коришћења роба и услуга 251.500,00 257.500,00 

  412200 Расходи за комуналне услуге 1.000,00 1.000,00 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 0,00 2.000,00 

  412500 Расходи за санацију и посипање  локалних путева 116.500,00 120.500,00 

  412800 Расходи за уређивање локалних путева 60.000,00 60.000,00 

  412800 Расходи за услуге зимске службе-за локалне путеве 49.000,00 49.000,00 

  412800 Расходи за украшавање града 5.000,00 5.000,00 

  412900 
Расходи за рјешавање проблема са псима луталицама 
и осталим напуштеним животињама 20.000,00 20.000,00 

  412900 
Расходи за наплату паркинга (организ.е паркинг 
службе, служба контроле и др.) 0,00 0,00 

414   Субвенције  2.000,00 2.000,00 

  414100 Субвенције за социјално становање и реадмисију 2.000,00 2.000,00 

415  Грантови 10.000,00 5.000,00 

  
415200 Расходи за финансирање заједница етажних власника 

у стамбеним зградама 10.000,00 5.000,00 

      

    РАСХОДИ ИЗ ОБЛАСТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ     

41   
Текући расходи 

4.500,00 4.500,00 
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412   Расхoди  по основу коришћења роба и услуга 4.500,00 4.500,00 

  412400 Расходи за потребе цивилне заштите 2.000,00 2.000,00 

  
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа - 

цивилна заштита 2.500,00 2.500,00 

 412900 Остали некласификовани расходи 0,00 0,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 424.300,00 431.200,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  424.300,00 431.200,00 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 300.000,00 295.000,00 

  511100 

Издаци за геодетске услуге, услуге 
надзора,пројектовање и остали трошкови за припрему 
документације 29.000,00 34.000,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање вањског 
освјетљења 0,00 0,00 

  511200 Издаци за инвестиционо одржавање осталих објеката 85.300,00 83.900,00 

  513700 Израда стратегије безбиједности саобраћаја 0,00 6.900,00 

  511500 Издаци за вишегодишње засаде 10.000,00 11.400,00 

63  Остали издаци 1.000,00 100,00 

631   Остали издаци 1.000,00 100,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 1.000,00 100,00 

     

  
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 1.351.500,00 1.348.500,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ 
ЗАШТИТУ     

Број потрошачке јединице: 00270180   

     

41  Текући расходи 
146.000,00 150.433,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 1.000,00 7.600,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 1.000,00 7.600,00 

415   Грантови 88.000,00 88.000,00 

  

415200 Грантови непрофитним организацијама за 
обиљежавање значајних датума из одбрамбено 
отаџбинског рата 5.000,00 5.000,00 

  
415200 Грантови организацијама проистеклим одбрамбено 

отаџбинског рата 80.000,00 80.000,00 

  
415200 Грантови организацијама проистеклим из Другог 

свјетског рата 3.000,00 3.000,00 

416  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општине 57.000,00 54.833,00 

  416100 Текуће помоћи за превоз ученика (средње школе) 3.000,00 833,00 

  416100 
Текуће помоћи за набавку уџбеника за ученике основих 
и средњих школа и друге помоћи 2.000,00 2.000,00 

  416100 Текуће помоћи за лијечење и набавку лијекова 30.000,00 30.000,00 

  416100 Текуће помоћи дијела трошкова сахране 20.000,00 20.000,00 

  416100 Остале помоћи 2.000,00 2.000,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 1.000,00 4.167,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  1.000,00 4.167,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката 
и јед. 0,00 0,00 

  511100 Издаци за изградњу и одржавање споменика 1.000,00 4.167,00 

     

  
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ 

ЗАШТИТУ 147.000,00 154.600,00 

     

Назив потрошачке јединице: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 
ЈЕДИНИЦА 

    

Број потрошачке јединице: 00270125   

     

41  Текући расходи 
39.500,00 39.500,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 39.500,00 39.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 1.900,00 1.900,00 
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  412400 Расходи материјала за посебне намјене 600,00 600,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 20.000,00 20.000,00 

  
412600 Расходи по основу путовања, смјештаја и погонског 

горива 9.000,00 9.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 4.000,00 4.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 4.000,00 4.000,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 120.000,00 338.258,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  100.000,00 269.958,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката 
и јединица 100.000,00 0,00 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање путева 0,00 100.000,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање путева (намјенска 
средства) 0,00 169.258,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију осталих објеката 0,00 0,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0,00 700,00 

516   
Издаци за залихе материјала., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 20.000,00 68.300,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 20.000,00 68.300,00 

63  Остали издаци 500,00 500,00 

631   Остали издаци 500,00 500,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 500,00 500,00 

     

УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 160.000,00 378.258,00 

     

     

УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА 11.243.800,00 13.292.232,00 

     

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ   

     

Назив потрошачке јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

Број потрошачке јединице: 00270200   

     

41  Текући расходи 41.000,00 31.000,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 41.000,00 31.000,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 0,00 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 0,00 0,00 

  412700 Остали расходи 700,00 700,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 40.300,00 30.300,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 0,00 10.000,00 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0,00 10.000,00 

  УКУПНО МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 41.000,00 41.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД     

Број потрошачке јединице: 00270300   

     

41  Текући расходи 
1.994.900,00 1.990.900,00 

411   Расходи за лична примања запослених 329.300,00 285.830,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 271.100,00 236.700,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 49.700,00 42.630,00 

  
411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 6.500,00 6.500,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 2.000,00 0,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 27.400,00 26.370,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 16.500,00 13.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 2.000,00 1.400,00 
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  412500 Расходи за текуће одржавање 1.000,00 1.070,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 200,00 200,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 1.900,00 4.700,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 5.800,00 6.000,00 

416   
Дознаке на име соц.заш. које се исплаћују из 
буџета опш. 1.638.000,00 1.678.500,00 

  416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Града 
(социјална заштита) 496.000,00 536.500,00 

  416100 
Дознаке грађанима из средстава социјалне заштите 
обезбијеђених из буџета Републике 600.000,00 569.000,00 

  416100 
Расходи за превоз ученика средњих школа - социјално 
угрожених и лица са посебним потребама 9.000,00 9.000,00 

  416100 Личне инвалиднине 203.000,00 234.000,00 

  416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Града (домови) 330.000,00 330.000,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 200,00 200,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 200,00 200,00 

48  Трансфери између различитих јединица власти 89.300,00 86.800,00 

487   Трансфери између различитих јединица власти 89.300,00 86.800,00 

  
487400 Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања 

из Буџета Републике 45.000,00 45.000,00 

  
487400 Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања 

из Буџета Града 44.300,00 41.800,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 500,00 500,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  500,00 500,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 500,00 500,00 

516   
Издаци за залихе материјала., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 0,00 0,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 0,00 0,00 

63  Остали издаци 24.000,00 30.500,00 

631   
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 24.000,00 30.500,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 24.000,00 30.500,00 

  УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 2.108.700,00 2.108.700,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Трол"     

Број потрошачке јединице: 00270400   

     

41  Текући расходи 
910.500,00 912.300,00 

411   Расходи за лична примања запослених 739.700,00 739.700,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 575.700,00 575.700,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 134.000,00 134.000,00 

  
411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 20.000,00 20.000,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 10.000,00 10.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 162.800,00 164.600,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 36.600,00 36.600,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 9.000,00 9.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 75.000,00 76.800,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 9.500,00 9.500,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000,00 3.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 12.500,00 12.500,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 18.200,00 17.200,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 8.000,00 8.000,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 8.000,00 8.000,00 
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51  Издаци за нефинансијску имовину 20.000,00 20.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  15.000,00 15.000,00 

  511100 
Издаци за пројектовање и остали издаци за 
прибављање осталих објеката 0,00 0,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00 10.000,00 

  511400 Реконструкција и инвестиционо одржавање 5.000,00 5.000,00 

516   
Издаци за залихе материјала., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 5.000,00 5.000,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 5.000,00 5.000,00 

63  Остали издаци 20.000,00 20.000,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 20.000,00 20.000,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 20.000,00 20.000,00 

  УКУПНО ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Трол" 950.500,00 952.300,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДЕРВЕНТА     

Број потрошачке јединице: 00270500   

     

41  Текући расходи 
182.000,00 182.000,00 

411   Расходи за лична примања запослених 133.650,00 133.450,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 105.000,00 104.600,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 25.980,00 25.980,00 

  
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 250,00 450,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 2.420,00 2.420,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 47.900,00 47.900,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 21.000,00 21.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 5.000,00 5.926,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 10.000,00 7.945,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 0,00 0,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 4.800,00 5.929,00 

  
412900 Остали некласификовани расходи (за одржавање 

представа) 7.100,00 7.100,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 450,00 650,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 450,00 650,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 14.000,00 14.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  4.000,00 4.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 4.000,00 4.000,00 

  511400 Реконструкција и инвестиционо одржавање 0,00 0,00 

516   
Издаци за залихе матер., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 10.000,00 10.000,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 10.000,00 10.000,00 

63   Остали издаци 0,00 0,00 

631  Остали издаци 0,00 0,00 

 631900 Остали издаци 0,00 0,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 0,00 0,00 

  УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДЕРВЕНТА 196.000,00 196.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈЗУ Дом здравља Дервента     

Број потрошачке јединице: 00270700   
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41  Текући расходи 
3.485.000,00 3.743.014,00 

411   Расходи за лична примања запослених 2.973.270,00 3.158.314,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 2.876.500,00 2.976.544,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 29.370,00 29.370,00 

  
411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 40.000,00 60.000,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 27.400,00 92.400,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 490.730,00 563.700,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 139.000,00 149.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 51.000,00 51.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 70.000,00 65.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 51.000,00 70.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 52.200,00 46.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 127.530,00 182.700,00 

413   Расходи по основу  камата на примљене зајмове 0,00 0,00 

  
413300 Расходи по основу  камата на примљене зајмове у 

земљи 0,00 0,00 

416  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општине 9.000,00 9.000,00 

  416100 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
општине (осим установа социјалне заштите) 9.000,00 9.000,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 10.000,00 10.000,00 

  
418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од 

Фонда 9.000,00 9.000,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 1.000,00 1.000,00 

419  Расходи по судским рјешењима 2.000,00 2.000,00 

  419100 Расходи по судским рјешењима 2.000,00 2.000,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 278.000,00 430.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  50.000,00 110.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 50.000,00 110.000,00 

516   
Издаци за залихе матер., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 228.000,00 320.000,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 228.000,00 320.000,00 

62  Издаци за отплату дугова 16.000,00 16.000,00 

621   Издаци за отплату дугова 0,00 0,00 

  621300 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 
земљи 0,00 0,00 

628   
Издаци за отплату дугова из трансакцијаизмеђу 
или унутар јединица власти 16.000,00 16.000,00 

  628100 
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од 
Фонда 16.000,00 16.000,00 

63  Остали издаци 106.000,00 106.000,00 

631   Остали издаци 66.000,00 51.000,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 45.000,00 45.000,00 

  631900 Остали издаци у земљи 21.000,00 6.000,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 40.000,00 55.000,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 40.000,00 55.000,00 

  УКУПНО  ЈЗУ Дом здравља Дервента 3.885.000,00 4.295.014,00 

        

Назив потрошачке јединице: ЈУ Спортски центар Дервента     

Број потрошачке јединице: 00270930   

     

41  Текући расходи 
300.000,00 318.000,00 

411   Расходи за лична примања запослених 222.450,00 222.450,00 
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  411100 Расходи за бруто плате запослених 174.000,00 174.000,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 45.800,00 45.800,00 

  
411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 650,00 650,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 2.000,00 2.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 77.250,00 95.250,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 38.200,00 38.200,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 3.800,00 3.800,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 14.000,00 12.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 200,00 200,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 1.750,00 1.750,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 19.300,00 39.300,00 

413   Расходи по основу затезних камата 0,00 0,00 

  413900 Расходи по основу затезних камата 0,00 0,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 300,00 300,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 300,00 300,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 24.000,00 24.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  10.000,00 10.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00 10.000,00 

516   
Издаци за залихе матер., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 14.000,00 14.000,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 14.000,00 14.000,00 

63  Остали издаци 20.000,00 20.000,00 

631   Остали издаци 20.000,00 19.950,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 20.000,00 19.950,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 50,00 

  638200 

Издаци по основу улазног ПДВ који се плаћа другим 
буџетским корисницима исте јединице власти као 
добављача 0,00 50,00 

  УКУПНО  ЈУ Спортски центар Дервента 344.000,00 362.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА     

Број потрoшачке јединице: 00270920   

     

41  Текући расходи 
62.700,00 72.703,00 

411   Расходи за лична примања запослених 50.200,00 56.700,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 37.400,00 41.309,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 11.500,00 14.091,00 

  
411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 1.300,00 1.300,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0,00 0,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 11.400,00 16.003,00 

  412100 Расходи за закуп земљишта 0,00 0,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 2.200,00 2.200,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 800,00 400,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 500,00 500,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 200,00 200,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 800,00 800,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 3.000,00 3.000,00 

  
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине 0,00 0,00 
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412900 Остали некласификовани расходи (боравишна такса, 

суфицит) 0,00 5.003,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 3.900,00 3.900,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 1.100,00 0,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 1.100,00 0,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 300,00 1.800,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  300,00 1.800,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 300,00 1.800,00 

516   
Издаци за залихе матер., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 0,00 0,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 0,00 0,00 

     

63  Остали издаци 0,00 0,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 0,00 0,00 

  
УКУПНО  ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 63.000,00 74.503,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈУ Средњошколски центар "Михајло 
Пупин" Дервента     

Број потрoшачке јединице: 08150048   

     

41  Текући расходи 
104.350,00 111.739,00 

411   Расходи за лична примања запослених 16.000,00 19.712,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 16.000,00 19.712,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 88.250,00 91.917,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 65.250,00 64.274,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 5.000,00 4.341,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 3.000,00 610,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.000,00 3.847,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000,00 492,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 7.000,00 9.724,00 

  412900 Трошкови обуке у ресурсном центру 0,00 5.460,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 4.000,00 3.169,00 

 416  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општине 0,00 0,00 

  416100 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
града  0,00 0,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 100,00 110,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 100,00 110,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 5.000,00 25.588,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  5.000,00 25.588,00 

  511200 Издаци за инвестиционо одржавање објеката 3.000,00 1.433,00 

  511300 Опремање ресурсног центра 0,00 22.155,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000,00 2.000,00 

63  Остали издаци 650,00 288,00 

631   Остали издаци 650,00 288,00 

  631900 
Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих 
година 650,00 288,00 

  
УКУПНО  ЈУ Средњошколски центар "Михајло 

Пупин" Дервента 110.000,00 137.615,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈУ Стручна и техничка школа Дервента     
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Број потрoшачке јединице: 08150049   

     

41  Текући расходи 
103.500,00 110.000,00 

411   Расходи за лична примања запослених 16.000,00 16.000,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 16.000,00 16.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 76.000,00 86.000,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 45.500,00 45.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 7.000,00 7.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 6.500,00 16.500,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.500,00 3.500,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000,00 1.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 7.500,00 7.500,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 5.000,00 5.000,00 

 416  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општине 0,00 0,00 

  416100 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
града 0,00 0,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 11.500,00 8.000,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 11.500,00 8.000,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 4.500,00 8.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  3.000,00 6.500,00 

  511200 Издаци за инвестиционо одржавање објеката 1.000,00 4.500,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000,00 2.000,00 

516   
Издаци за залихе матер., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 1.500,00 1.500,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 1.500,00 1.500,00 

  УКУПНО  ЈУ Стручна и техничка школа Дервента 108.000,00 118.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Бранко 
Радичевић" Дервента     

Број потрoшачке јединице: 08180041   

     

41  Текући расходи 
79.000,00 85.752,00 

411   Расходи за лична примања запослених 48.300,00 42.325,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 46.000,00 37.555,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 1.200,00 1.200,00 

  
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 1.100,00 2.570,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0,00 1.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 30.050,00 42.777,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 6.500,00 6.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 4.000,00 4.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.000,00 8.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 700,00 700,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 7.350,00 7.350,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 8.500,00 16.227,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 650,00 650,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице 

власти 650,00 650,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 10.000,00 10.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  10.000,00 10.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00 10.000,00 
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63  Остали издаци 0,00 975,00 

631   Остали издаци 0,00 223,00 

  631900 
Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих 
година 0,00 223,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 752,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 0,00 752,00 

  
УКУПНО  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Бранко 

Радичевић" Дервента 89.000,00 96.727,00 

     

УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ 7.895.200,00 8.381.859,00 

     

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I 
+ II) 19.139.000,00 21.674.091,00 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-497/21                                                                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 14. децембра 2021. године                                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                                                                                                                                         Мирко Земуновић, с.р. 

405 
На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском систему 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 37. став 2. тачка 2) Статута 
Града Дервента ("Службени гласник града Дервента", број: 6/21 
и 20/21), Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној  
14. децембра 2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У   
О  И З М Ј Е Н И  О Д Л У К Е  О  И З В Р Ш Е Њ У  Б У Џ Е Т А  

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  З А  2 0 2 1 .  Г О Д И Н У   

 

Члан 1. 

 

 У члану 2. став 1.  Одлуке о извршењу Буџета Града 
Дервента за 2021. годину („Службени гласник града Дервента“ 
број 6/21), досадашњи износ од „19.139.000,00 КМ“ мијења се и 
гласи „21.674.091,00 КМ“.  

 

Члан 2. 

 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА                                                                                                          
     

Број: 01-022-498/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                          
14. децембра 2021. године                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                                           

  

 

406                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

На основу члана 31. став 1. тачка з) Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број:  121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ), члана 39. став 2. 
тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. 
тачка 3) Статута Града Дервента („Службени гласник града 
Дервента“, број: 6/21 и 20/21), Скупштина града Дервента на 10. 
сједници, одржаној 14. децембра 2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  
О  У С В А Ј А Њ У  Б У Џ Е Т А  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

З А  2 0 2 2 .  Г О Д И Н У  

 

I 

Усваја се Буџет Града Дервента у износу од 19.432.884,00 
КМ.  

 

II 

Саставни дио ове одлуке је  Буџет  Града Дервента за 2022. 
годину. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику града Дервента“, а примјењиваће се од 
1. јануара 2022. године. 

         

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-499/21                                        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                            
14. децембра  2021. године                      СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                   Мирко Земуновић, с.р.
 

  

 

 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

     

Економски  
код 

Опис 
Буџет 2021. 

године 
Буџет 2022. 

године 
Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 16.801.000,00 17.985.550,00 107,1 

710000 Порески приходи 9.140.000,00 9.951.000,00 108,9 
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711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 0,00   

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

713000 
Порези на лична примања и приходи од самосталних 
дјелатности 

778.000,00 520.000,00 
66,8 

714000 Порези на имовину 713.000,00 711.000,00 99,7 

715000 Порези на промет производа и услуга 40.000,00 40.000,00 100,0 

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00   

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 7.600.000,00 8.600.000,00 113,2 

719000 Остали порески приходи 9.000,00 80.000,00 888,9 

720000 Непорески приходи 6.761.000,00 7.077.550,00 104,7 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 

679.000,00 544.000,00 

80,1 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 5.962.000,00 6.416.550,00 107,6 

723000 Новчане казне 8.000,00 10.000,00 125,0 

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или унутар јединица 
власти 

12.000,00 12.000,00 

100,0 

729000 Остали непорески приходи 100.000,00 95.000,00 95,0 

730000 Грантови 20.000,00 30.000,00 150,0 

731000 Грантови 20.000,00 30.000,00 150,0 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 880.000,00 927.000,00 105,3 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 880.000,00 927.000,00 105,3 

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

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 15.463.250,00 15.958.960,00 103,2 

410000 Текући расходи  15.214.650,00 15.784.360,00 103,7 

411000 Расходи за лична примања запослених 7.397.570,00 7.837.177,00 105,9 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.058.080,00 3.228.073,00 105,6 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 113.500,00 76.500,00 67,4 

414000 Субвенције 500.300,00 499.000,00 99,7 

415000 Грантови 1.526.500,00 1.459.000,00 95,6 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова 

2.411.300,00 2.503.000,00 

103,8 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања 

0,00 0,00 

  

418000 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови 
и расходи трансакција размјене између или унутар 
јединица власти 

55.400,00 65.610,00 

118,4 

419000 Расходи по судским рјешењима 152.000,00 116.000,00 76,3 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 98.600,00 74.600,00 75,7 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 98.600,00 74.600,00 75,7 

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

* * * * Буџетска резерва 150.000,00 100.000,00 66,7 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 1.337.750,00 2.026.590,00 151,5 

  
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
(I+II-III-IV)   

-1.058.600,00 -1.502.424,00 
141,9 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 1.439.000,00 769.000,00 53,4 

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

812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00   
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813000 Примици за непроизведену сталну имовину 1.397.000,00 727.000,00 52,0 

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене 
продаји и обустављених пословања 

0,00 0,00 

  

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00   

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

42.000,00 42.000,00 

100,0 

880000 
II Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица власти 

5.000,00 5.000,00 

100,0 

881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

5.000,00 5.000,00 

100,0 

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 2.502.600,00 2.276.424,00 91,0 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.141.300,00 1.865.124,00 87,1 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00   

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 80.000,00 88.000,00 110,0 

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

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00   

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

281.300,00 323.300,00 
114,9 

518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0,00 0,00 
  

580000 
IV Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 

  

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 

  

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 279.150,00 524.166,00 187,8 

          

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -279.150,00 -524.166,00 187,8 

  
Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(I-II)   

1.000,00 67.000,00 
6.700,0 

910000 I Примици од финансијске имовине 1.000,00 67.000,00 6.700,0 

911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 67.000,00 6.700,0 

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 

  

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

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 

  

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -932.400,00 -952.000,00 102,1 

920000 I Примици од задуживања 0,00 0,00   

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00   

928000 
Примици од задуживања из транскација између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

620000 II Издаци за отплату дугова 932.400,00 952.000,00 102,1 

621000 Издаци за отплату дугова 902.500,00 920.500,00 102,0 

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или 
унутар јединица власти 

29.900,00 31.500,00 
105,4 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -64.750,00 30.500,00 -47,1 

930000 I Остали примици 176.000,00 276.000,00 156,8 

931000 Остали примици 51.000,00 71.000,00 139,2 
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938000 
Остали примици из трансакција између или унутар 
јединица власти 

125.000,00 205.000,00 
164,0 

630000 II Остали издаци 240.750,00 245.500,00 102,0 

631000 Остали издаци 123.150,00 110.500,00 89,7 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 

117.600,00 135.000,00 
114,8 

**** 
И. НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ   ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА    

717.000,00 330.334,00 

46,1 

          

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

 

  БУЏЕТ  ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

       

Економски 
код 

О п и с 
Буџет 2021. 

године 
Буџет 2022. 

године 
Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 16.801.000,00 17.985.550,00 107,1 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 9.140.000,00 9.951.000,00 108,9 

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

711100 Порези на доходак 0,00 0,00   

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

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

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

712100 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 778.000,00 520.000,00 66,8 

713100 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 

778.000,00 520.000,00 
66,8 

714000 Порези на имовину 713.000,00 711.000,00 99,7 

714100 Порези на имовину 713.000,00 711.000,00 99,7 

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

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

714900 Остали порези на имовину 0,00 0,00   

715000 Порези на промет производа и услуга 40.000,00 40.000,00 100,0 

715100 Порези на промет производа 0,00 0,00   

715200 Порези на промет услуга 0,00 0,00   

715300 Акцизе 40.000,00 40.000,00 100,0 

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00   

716100 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00   

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 7.600.000,00 8.600.000,00 113,2 

717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 7.600.000,00 8.600.000,00 113,2 

719000 Остали порески приходи 9.000,00 80.000,00 888,9 

719100 Остали порески приходи 9.000,00 80.000,00 888,9 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 6.761.000,00 7.077.550,00 104,7 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и позитивних курсних разлика 

679.000,00 544.000,00 
80,1 

721100 
Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних 
права 

0,00 0,00 
  

721200 Приходи од закупа и ренте 679.000,00 544.000,00 80,1 

721300 
Приходи од камата на готовину и готовинске 
еквиваленте 

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

0,00 0,00 
  

721500 
Приходи од камата и осталих накнада на дате 
зајмове 

0,00 0,00 
  

721600 
Приходи по основу реализованих позитивних курсних 
разлика из пословних и инвестиционих активности 

0,00 0,00 
  

722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга 

5.962.000,00 6.416.550,00 
107,6 

722100 Административне накнаде и таксе 191.000,00 131.000,00 68,6 

722200 Судске накнаде и таксе 0,00 0,00   

722300 Комуналне накнаде и таксе 473.000,00 470.000,00 99,4 

722400 Накнаде по разним основама 1.187.000,00 1.227.000,00 103,4 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 4.111.000,00 4.588.550,00 111,6 

723000 Новчане казне 8.000,00 10.000,00 125,0 

723100 Новчане казне 8.000,00 10.000,00 125,0 

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и трансакција размјене између или 
унутар јединица власти 

12.000,00 12.000,00 
100,0 

728100 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција са другим јединицама власти 

0,00 0,00 
  

728200 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција унутар исте јединице власти 

12.000,00 12.000,00 
100,0 

729000 Остали непорески приходи 100.000,00 95.000,00 95,0 

729100 Остали непорески приходи 100.000,00 95.000,00 95,0 

730000 Г р а н т о в и 20.000,00 30.000,00 150,0 

731000 Грантови 20.000,00 30.000,00 150,0 

731100 Грантови из иностранства 0,00 0,00   

731200 Грантови из земље 20.000,00 30.000,00 150,0 

780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д 
и н и ц а   в л а с т и 880.000,00 927.000,00 105,3 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 880.000,00 927.000,00 105,3 

787100 Трансфери од државе 0,00 0,00   

787200 Трансфери од ентитета 879.000,00 926.000,00 105,3 

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

787400 
Трансфери од фондова обавезног социјалног 
осигурања 

0,00 0,00 
  

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

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

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

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.444.000,00 774.000,00 53,6 

810000 
П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и 
н у 

1.439.000,00 769.000,00 
53,4 

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

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

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

811300 Примици за биолошку имовину 0,00 0,00   

811400 Примици за инвестициону имовину 0,00 0,00   

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

812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00   

812100 Примици за драгоцјености 0,00 0,00   

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 1.397.000,00 727.000,00 52,0 

813100 Примици за земљиште 1.397.000,00 727.000,00 52,0 

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

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

813900 Примици за осталу непроизведену имовину 0,00 0,00   
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814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене 
продаји и обустављених пословања 

0,00 0,00 
  

814100 
Примици од продаје сталне имовине намијењене 
продаји и обустављених пословања 

0,00 0,00 
  

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00   

815100 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00   

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

42.000,00 42.000,00 100,0 

816100 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 42.000,00 42.000,00 100,0 

880000 
П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м о в 
и н у   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у 
н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 

5.000,00 5.000,00 

100,0 

881000 
Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица власти 

5.000,00 5.000,00 
100,0 

881100 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим јединицама власти 

0,00 0,00 
  

881200 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте јединице власти 

5.000,00 5.000,00 
100,0 

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 18.245.000,00 18.759.550,00 102,8 

 

  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

       

Економски  
код 

О п и с 
Буџет 2021. 

године 
Буџет 2022. 

године 
Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 15.463.250,00 15.958.960,00 103,2 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 15.214.650,00 15.784.360,00 103,7 

411000 Расходи за лична примања запослених 7.397.570,00 7.837.177,00 105,9 

411100 Расходи за бруто плате запослених 6.429.700,00 6.843.607,00 106,4 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада 

786.550,00 816.600,00 
103,8 

411300 
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) 

107.500,00 114.250,00 
106,3 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 73.820,00 62.720,00 85,0 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.058.080,00 3.228.073,00 105,6 

412100 Расходи по основу закупа 1.200,00 1.200,00 100,0 

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

508.250,00 525.900,00 
103,5 

412300 Расходи за режијски материјал 120.700,00 138.450,00 114,7 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 105.600,00 116.600,00 110,4 

412500 Расходи за текуће одржавање 456.700,00 444.000,00 97,2 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 84.400,00 88.200,00 104,5 

412700 Расходи за стручне услуге 273.700,00 281.423,00 102,8 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине 

588.000,00 583.500,00 
99,2 

412900 Остали некласификовани расходи 919.530,00 1.048.800,00 114,1 

413000 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 

113.500,00 76.500,00 
67,4 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 0,00 0,00   

413200 
Расходи финансирања по основу финансијских 
деривата 

0,00 0,00 
  

413300 
Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
земљи 

113.400,00 76.400,00 
67,4 
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413400 
Расходи по основу камата на примљене зајмове из 
иностранства 

0,00 0,00 
  

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00 0,00   

413800 
Расходи по основу негативних курсних разлика из 
пословних и инвестиционих активности 

0,00 0,00 
  

413900 Расходи по основу затезних камата 100,00 100,00 100,0 

414000 Субвенције 500.300,00 499.000,00 99,7 

414100 Субвенције 500.300,00 499.000,00 99,7 

415000 Грантови 1.526.500,00 1.459.000,00 95,6 

415100 Грантови у иностранство 0,00 0,00   

415200 Грантови у земљи 1.526.500,00 1.459.000,00 95,6 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и  
градова 

2.411.300,00 2.503.000,00 
103,8 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

2.070.800,00 2.162.500,00 
104,4 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова 

340.500,00 340.500,00 
100,0 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које 
исплаћују институције обавезног социјалног 
осигурања 

0,00 0,00 
  

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00 0,00   

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00 0,00   

417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00 0,00   

417400 Дознаке по основу дјечије заштите 0,00 0,00   

418000 
Расходи финансирања, други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 

55.400,00 65.610,00 
118,4 

418100 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови између јединица власти 

17.100,00 27.500,00 
160,8 

418200 
Расходи из трансакције размјене између јединица 
власти 

0,00 0,00 
  

418300 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови из трансакција унутар исте јединице 
власти 

0,00 0,00 
  

418400 
Расходи из трансакције размјене унутар исте 
јединице власти 

38.300,00 38.110,00 
99,5 

419000 Расходи по судским рјешењима 152.000,00 116.000,00 76,3 

419100 Расходи по судским рјешењима 152.000,00 116.000,00 76,3 

480000 
Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и 
ц а  в л а с т и 

98.600,00 74.600,00 
75,7 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 98.600,00 74.600,00 75,7 

487100 Трансфери држави 0,00 0,00   

487200 Трансфери ентитету 2.800,00 2.800,00 100,0 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2.000,00 2.000,00 100,0 

487400 
Трансфери фондовима обавезног социјалног 
осигурања 

93.800,00 69.800,00 
74,4 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 0,00 0,00   

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

488100 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00   

**** Буџетска резерва 150.000,00 100.000,00 66,7 

**** Буџетска резерва 150.000,00 100.000,00 66,7 

          

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.502.600,00 2.276.424,00 91,0 

510000 
И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н 
у 

2.502.600,00 2.276.424,00 
91,0 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.141.300,00 1.865.124,00 87,1 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.823.700,00 1.520.434,00 83,4 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 

104.300,00 99.000,00 
94,9 
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511300 Издаци за набавку постројења и опреме 114.800,00 175.690,00 153,0 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 5.000,00 5.000,00 100,0 

511500 Издаци за биолошку имовину 10.000,00 10.000,00 100,0 

511600 Издаци за инвестициону имовину 0,00 0,00   

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 83.500,00 55.000,00 65,9 

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00   

512100 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00   

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 80.000,00 88.000,00 110,0 

513100 Издаци за прибављање земљишта 80.000,00 58.000,00 72,5 

513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00 0,00   

513300 
Издаци за прибављање подземних и површинских 
налазишта 

0,00 0,00 
  

513400 
Издаци по основу улагања у побољшање подземних 
и површинских налазишта 

0,00 0,00 
  

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00 0,00   

513600 
Издаци по основу улагања у побољшање осталих 
природних добара 

0,00 0,00 
  

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0,00 30.000,00   

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

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00   

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00   

515100 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00   

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

281.300,00 323.300,00 
114,9 

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

281.300,00 323.300,00 
114,9 

518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0,00 0,00 
  

518100 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0,00 0,00 
  

580000 
И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н 
у   и з   т р а н с к а ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у 
т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 

0,00 0,00 
  

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

0,00 0,00 
  

581100 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим јединицама власти 

0,00 0,00 
  

581200 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

17.965.850,00 18.235.384,00 
101,5 

 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

       

Економски  
код 

О п и с 
Буџет 2021. 

године 
Буџет 2022. 

године 
Индекс 

4/3 

1 2 3 4 5 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -279.150,00 -524.166,00 187,8 

  
Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   
И М О В И Н Е 

1.000,00 67.000,00 
 

910000 
П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н 
е 

1.000,00 67.000,00 
 

911000 Примици од финансијске имовине 1.000,00 67.000,00  

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

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

911300 Примици од финансијских деривата 0,00 0,00   

911400 Примици од наплате датих зајмова 1.000,00 67.000,00 6.700,0 
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911500 Примици по основу орочених новчаних средстава 0,00 0,00   

918000 
Примици од финансијске имовине из 
трансакција између или унутар јединица 
власти 

0,00 0,00 
  

918100 
Примици од финансијске имовине из трансакција са 
другим јединицама власти 

0,00 0,00 
  

918200 
Примици од финансијске имовине из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

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

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

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

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

611300 Издаци за финансијске деривате 0,00 0,00   

611400 Издаци за дате зајмове 0,00 0,00   

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

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

618100 
Издаци за финансијску имовину из транскација са 
другим јединицама власти 

0,00 0,00 
  

618200 
Издаци за финансијску имовину из транскација са 
другим буџетским корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

          

  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е -932.400,00 -952.000,00 102,1 

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

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00   

921100 
Примици од издавања хартија од вриједности 
(изузев акција) 

0,00 0,00 
  

921200 Примици од узетих зајмова 0,00 0,00   

928000 
Примици од задуживања из транскација између 
или унутар јединица власти 

0,00 0,00 
  

928100 Примици од задуживања код других јединица власти 0,00 0,00   

928200 
Примици од задуживања код других буџетских 
корисника исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 932.400,00 952.000,00 102,1 

621000 Издаци за отплату дугова 902.500,00 920.500,00 102,0 

621100 
Издаци за отплату главнице по хартијама од 
вриједности (изузев акција) 

0,00 0,00 
  

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

621300 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 
земљи 

902.500,00 920.500,00 
102,0 

621400 
Издаци за отплату главнице зајмова примљених из 
иностранства 

0,00 0,00 
  

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

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединица власти 

29.900,00 31.500,00 
105,4 

628100 
Издаци за отплату дугова према другим јединицама 
власти 

29.900,00 31.500,00 
105,4 

628200 
Издаци за отплату дугова према другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

          

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И -64.750,00 30.500,00 -47,1 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 176.000,00 276.000,00 156,8 

931000 Остали примици 51.000,00 71.000,00 139,2 

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 51.000,00 71.000,00 139,2 

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

931300 Примици по основу аванса 0,00 0,00   

931900 Остали примици 0,00 0,00   

938000 
Остали примици из трансакција између или 
унутар јединица власти 

125.000,00 205.000,00 
164,0 
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938100 
Остали примици из трансакција са другим 
јединицама власти 

125.000,00 205.000,00 
164,0 

938200 
Остали примици из трансакција са другим буџетским 
корисницама исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

630000 О с т а л и   и з д а ц и 240.750,00 245.500,00 102,0 

631000 Остали издаци 123.150,00 110.500,00 89,7 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 94.500,00 93.500,00 98,9 

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

631300 Издаци по основу аванса 0,00 0,00   

631900 Остали издаци 28.650,00 17.000,00 59,3 

638000 
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 

117.600,00 135.000,00 
114,8 

638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти 

117.600,00 135.000,00 
114,8 

638200 
Остали издаци из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

0,00 0,00 
  

**** 
НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ 
ПЕРИОДА    

717.000,00 330.334,00 
46,1 

 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

Табела 1    

Функц. 
код 

Функција Буџет 2021. године Буџет 2022. године 

1 2 3 4 

01 Опште јавне услуге 4.108.800,00 4.166.400,00 

02 Одбрана 4.500,00 4.500,00 

03 Јавни ред и сигурност 309.500,00 270.500,00 

04 Економски послови 564.300,00 673.400,00 

05 Заштита животне средине 43.000,00 43.000,00 

06 Стамбени и заједнички послови 1.847.200,00 2.159.134,00 

07 Здравство 3.798.000,00 4.145.550,00 

08 Рекреација, култура и религија 1.401.500,00 1.480.800,00 

09 Образовање 1.396.350,00 1.444.600,00 

10 Социјална заштита 2.898.700,00 2.964.000,00 

  УКУПНО (класа 4 + 5 - 8) 16.371.850,00 17.351.884,00 

  

  Табела 2  

Функц. 
код 

Функција Буџет 2021. године Буџет 2022. године 

1 2 3 4 

ЗУ Заједничке услуге 9.218.500,00 9.657.434,00 

ИУ Индивидуалне услуге 7.153.350,00 7.694.450,00 

  УКУПНО (класа 4 + 5 - 8) 16.371.850,00 17.351.884,00 

 

 

Економски 
код 

ОПИС 
Буџет 2021. 

године 
Буџет 2022. године 

1   2 3 4 

     

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА   

     

Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА     

Број потрошачке јединице: 00270110   
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41  Текући расходи 368.000,00 435.000,00 

412   Расхoди  по основу коришћења роба и услуга 358.200,00 427.000,00 

  412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга - ГИК 0,00 2.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал - ГИК 0,00 4.500,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене -ГИК 0,00 5.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге - ГИК 0,00 2.000,00 

  
412700 Расходи за стручне услуге (штампање, огласи, 

озвучење, честитке, плакете и грбови) 4.300,00 10.000,00 

  
412900 Расходи за одржавање сједница, рекламни 

материјал, едукације 4.000,00 3.000,00 

  
412900 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених - накнаде одборницима 320.000,00 315.000,00 

  412900 Расходи по основу репрезентације 7.000,00 7.000,00 

  

412900 Расходи Градске изборне комисије (бруто накнаде 
за рад чланова комисије и одбора, уговорене услуге, 
финан. избора 22.900,00 78.500,00 

415   Грантови 1.500,00 500,00 

  415200 Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства 1.500,00 500,00 

416   
Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета града 1.300,00 500,00 

  416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
града 1.300,00 500,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 7.000,00 7.000,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 7.000,00 7.000,00 

  УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА 368.000,00 435.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ГРАДОНАЧЕЛНИK      

Број потрошачке јединице: 00270120   

     

41  Текући расходи 
860.100,00 743.500,00 

412   Расхиди  по основу коришћења роба и услуга 138.000,00 148.000,00 

  412200 Расходи за услуге дератизација 4.000,00 4.000,00 

  412400 Расходи за специјални материјал 2.000,00 2.000,00 

  
412700 Расходи за стручне услуге (штампање, увезивање, 

објава огласа и сл.) 30.000,00 30.000,00 

  
412700 Расходи за директан цјелодневни пренос рада 

скупштине  6.000,00 12.000,00 

  

412900 Остали некласификовани расходи (угoвори о дјелу и 
повременим пословима, котизације, чланарине, 
лиценце, стручни испити и сл.) 67.000,00 70.000,00 

  
412900 Расходи настали усљед болести COVID-19 на 

подручју града 0,00 0,00 

  412900 Расходи по основу репрезентације 29.000,00 30.000,00 

413 
  Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 112.000,00 75.000,00 

  
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у 

земљи 112.000,00 75.000,00 

  413700 Расходи сервисирања примљених зајмова 0,00 0,00 

415   Грантови 392.000,00 352.000,00 

  415200 Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства 92.000,00 52.000,00 

  
415200 Капитални грантови непрофитним субјектима у 

земљи 300.000,00 300.000,00 

  415200 Капитални грантови - Ограда на мезарју Лужани 0,00 0,00 

  415200 Капитални грантови - План капиталних улагања 0,00 0,00 

416   
Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују 
из буџета града 52.000,00 52.000,00 

  416100 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града - једнократне помоћи 32.000,00 32.000,00 

  416100 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града - једнократне помоћи 15.000,00 15.000,00 

  416100 
Капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града 5.000,00 5.000,00 
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418  

Расходи финансирања, други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти  16.100,00 16.500,00 

 418100 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови између јединица власти 8.100,00 8.500,00 

 
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 8.000,00 8.000,00 

419  Расходи по судским рјешењима 150.000,00 100.000,00 

  419100 Расходи по судским рјешењима 150.000,00 100.000,00 

     

51  Издаци за нефинансијску имовину 1.393.700,00 1.063.934,00 

511   
Издаци за произведену сталну имовину 
(капитална улагања) 1.393.700,00 1.063.934,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање стамбених 
објеката и простора 1.393.700,00 700.000,00 

  511100 
Пренесена средства од накнада за воду и план 
средстава за воде у 2022. години 0,00 363.934,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-
путева 0,00 0,00 

  511100 
Издаци за изградњу  и прибављање плиновода, 
водовода и канализација 0,00 0,00 

  511100 

Суфинансирање изградње водоводне мреже у 
насељу Лужани (Турски), средства Федералног 
министарства расељених особа и избјеглица, и 
учешће мјештана 0,00 0,00 

  511100 
Издаци за  изградњу и прибављање  осталих 
објеката 0,00 0,00 

  511100 
Издаци за пројектовање и остали издаци за 
прибављање осталих објеката 0,00 0,00 

  511200 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 
и адаптацију вањског освјетљења, тротоара и 
ограда 0,00 0,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 0,00 0,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 
и адаптацију плиновода, водовода, канализација 0,00 0,00 

  511200 

Суфинансирање реконструкције дијела пута 
Беглуци-Лужани Нови (средства Владе Републике 
Српске) 0,00 0,00 

  511200 
Издаци  за санацију и реконструкцију градских 
улица, паркинга и тротоара 0,00 0,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 
и адаптацију осталих објеката 0,00 0,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0,00 0,00 

  511500 Издаци за вишегодишње засаде 0,00 0,00 

   
Издаци из средстава суфицита и неутрошених 
намјенских средстава 0,00 0,00 

 511100 

Изградња  главног транспортног цјевовода за 
водоснабдијевање насеља јужног дијела Града 
Дервента 0,00 0,00 

 511100 

Израда техничке документације - главни пројекат 
секундарне  водоводне мреже јужног дијела 
територије Града Дервента ( Доњи Церани, Горњи 
Церани, Појезна, Осиња, Црнча, и Мала Сочаница) 
са 22 огранка на главном транспортном цјевоводу 0,00 0,00 

 511100 
Изградња водовода и канализацје на сервисној 
саобраћајници у индустријској зони, са насипањем 0,00 0,00 

 511100 Наставак изградње гробља - потпорни зидови 0,00 0,00 

 511100 Изградња саобраћајнице кроз гробље 0,00 0,00 

 511100 
Уређење и асфалтирање дворишта дома у Доњој 
Лупљаници 0,00 0,00 

 415200 Завршетак ограде  у  мјесном гробљу у Црнчи 0,00 0,00 

 511200 
Замјена столарије на објекту ОШ Ђорђо Панзаловић 
у Осињи 0,00 0,00 

 511100 
Изградња крова на новоизграђеном објекту ФК 
Текстилац 0,00 0,00 

 415200 Помоћ Фудбалском клубу Борац из Осиње 0,00 0,00 

 415200 Помоћ ФК 4.јули Појезна 0,00 0,00 

 511200 
Реконструкција оборинске канализације у Кинеској 
четврти 0,00 0,00 
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 511300 Изградња видеонадзора у граду- 1. фаза  изградње 0,00 0,00 

      

62  Издаци за отплату дугова 905.900,00 924.500,00 

621   Издаци за отплату дугова 892.000,00 910.000,00 

  621300 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 
земљи 892.000,00 910.000,00 

628   
Издаци за отплату дугова према другим 
јединицама власти 13.900,00 14.500,00 

  628100 
Издаци за отплату дугова према другим јединицама 
власти 13.900,00 14.500,00 

63  Остали издаци 7.000,00 7.000,00 

631   Остали издаци 7.000,00 7.000,00 

  631900 
Остали издаци (издаци по записницима Пореске 
управе РС) 7.000,00 7.000,00 

 **** Буџетска резерва 150.000,00 100.000,00 

  УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК 3.316.700,00 2.838.934,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ     

Број потрошачке јединице: 00270130   

     

41  Текући расходи 
224.700,00 265.100,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 223.200,00 263.600,00 

  412200 Расходи за гријање 42.000,00 45.400,00 

  412200 Расходи по основу утрошка електричне енергије 35.000,00 35.000,00 

  412200 Расходи за комуникационе услуге 29.000,00 29.000,00 

  412200 Расходи за поштанске услуге 18.000,00 20.000,00 

  412200 Расходи за комуналне услуге 8.500,00 9.500,00 

  412300 Расходи канцеларијског и компјутерског материјала 20.000,00 25.000,00 

  412300 Расходи материјала за одржавање чистоће 7.000,00 9.000,00 

  
412300 Расходи за стручну литературу, часoписе и дневну 

штампу 4.200,00 9.200,00 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10.000,00 10.000,00 

  
412500 Текући расходи по основу одржавања зграда и 

опреме 6.000,00 6.000,00 

  412500 Расходи за остало текуће одржавање - возила 5.000,00 5.000,00 

  412600 Расходи по основу утрошка горива 12.500,00 12.500,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 6.000,00 6.000,00 

  
412700 Расходи за остале стручне услуге - регистрација 

возила 3.000,00 3.000,00 

  412700 Расходи за остале стручне услуге 15.000,00 15.000,00 

  
412900 Остали некласификовани расходи (услуге 

програмских апликација) 2.000,00 24.000,00 

413   
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 1.500,00 1.500,00 

  413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове 1.400,00 1.400,00 

  413900 Расходи по основу затезних камата 100,00 100,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 43.800,00 48.800,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  41.000,00 46.000,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објекata 15.000,00 10.000,00 

  511300 Издаци за набавку рачунарске опреме 14.000,00 14.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 12.000,00 12.000,00 

  511700 Издаци за рачунарске програме 0,00 10.000,00 

516  
Издаци за залихе материјала., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 2.800,00 2.800,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 2.800,00 2.800,00 

621   
Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова 10.500,00 10.500,00 

  621300 
Издаци за отплату главнице зајмова (примљених од 
лизинг друштава) 10.500,00 10.500,00 

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 279.000,00 324.400,00 
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Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ     

Број потрошачке јединице: 00270140   

     

41  Текући расходи 
2.965.400,00 2.986.700,00 

411   Расходи за лична примања запослених 2.868.700,00 2.962.000,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 2.344.000,00 2.435.000,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 457.000,00 467.000,00 

  
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 37.700,00 40.000,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 30.000,00 20.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 96.700,00 24.700,00 

  412700 Расходи за услуге платног промета и осигурања 8.000,00 8.000,00 

  
412700 Расходи за трошкове одржавања трезорских 

лиценци 9.700,00 9.700,00 

  412900 Накнада по престанку функције 72.000,00 0,00 

  
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну 

рехабилитацију инвалида 7.000,00 7.000,00 

48   Трансфери између и унутар јединица власти 9.300,00 9.300,00 

487   Трасфери између различитих јединица власти 9.300,00 9.300,00 

  487200 Трансфери ентитету 2.800,00 2.800,00 

  487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 2.000,00 2.000,00 

  
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног 

осигурања 4.500,00 4.500,00 

63  Остали издаци 61.600,00 73.000,00 

631   Остали издаци 28.000,00 28.000,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 28.000,00 28.000,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 33.600,00 45.000,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти 33.600,00 45.000,00 

     

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 3.036.300,00 3.069.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ПРИВРЕДУ И 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

    

Број потрошачке јединице: 00270150   

     

41  Текући расходи 
2.338.800,00 2.396.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 151.500,00 147.000,00 

  412700 Расходи за информисање 80.000,00 80.000,00 

  
412900 Расходи за финансирање услуга противградне 

заштите 39.000,00 39.000,00 

  

412900 Расходи за финансирање рада двије првостепене 
стручне комисије за оцјену способности лица у 
поступку остваривња права из социјалне заштите и 
лица са сметњама у психофизичком развоју 25.000,00 20.500,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 2.000,00 2.000,00 

  
412900 Остали некласификованих расходи - избор 

спортисте године 4.000,00 4.000,00 

  
412900 Расходи по основу организације пријема, 

манифестација и поклона 1.500,00 1.500,00 

414   Субвенције 498.300,00 0,00 

  414100 Расходи за подстицај развоја пољопривреде и села 498.300,00 0,00 

  

414100 Субвенције пословним субјектима за ублажавање 
економских посљедица насталих усљед болести 
COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2 у граду 
Дервента 0,00 0,00 

415   Грантови 1.035.000,00 1.008.500,00 

  415200 Грантови удружењима и организацијама - НВО 200.000,00 200.000,00 

  
415200 Грантови савезима и удружењима националних 

мањина 0,00 4.500,00 
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  415200 Грантови удружењима грађана из области спорта 440.000,00 440.000,00 

  
415200 Грантови удружењима грађана из области спорта за 

тренинге 50.000,00 50.000,00 

  415200 Грантови јавним предузећима и установама 173.000,00 173.000,00 

  
415200 Грант јавним здравственим установама са подручја 

града 35.000,00 0,00 

  
415200 Основне школе - средства за тренинге и утакмице 

колективних спортова 5.000,00 5.000,00 

  
415200 Грант основном образовању (награде, набавка 

школског прибора) 5.000,00 5.000,00 

  
415200 Грант средњем образовању (награде, набавка 

школског прибора) 2.000,00 3.000,00 

  
415200 Грантови за такмичење ученика основних школа - 

градско  и регионално 4.000,00 4.000,00 

  
415200 Грантови за такмичење средњих школа - градско и 

регионално 1.500,00 1.500,00 

  

415200 Грантови по пројектима из области културе, науке, 
образовања, екологије, лица са посебним 
потребама и омладинског сектора 42.000,00 42.000,00 

  

415200 Расходи за финансирање манифестација (помоћ по 
пројектима - Дервентско љето, Великогоспој. сабор 
и др.) 4.000,00 4.000,00 

  
415200 Грант за издавачку дјелатност из области културе, 

науке и образовања 3.500,00 3.500,00 

  415200 
Расходи за финансирање проглашења најбоље 
пољопривредног произвођача и изложбе стоке 0,00 3.000,00 

  415200 Грант политичким организацијама и удружењима 70.000,00 70.000,00 

416  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града 654.000,00 660.500,00 

  416100 
Расходи за финансирање проглашења најбоље 
пољо.произвођача и изложбе стоке 3.000,00 0,00 

  416100 Расходи за стипенције ученицима и студентима 200.000,00 200.000,00 

  416100 
Расходи за стипендирање дефицитарних занимања 
у средњим школама 31.000,00 31.000,00 

  416100 Текуће помоћи породици, дјеци и младима 170.000,00 150.000,00 

  416100 Учешће у пројектима омладинске банке 0,00 9.500,00 

  416100 Текуће помоћи за вантјелесну оплодњу 30.000,00 30.000,00 

  416100 

Расходи за суфинансирање трошкова превоза 
ученика основних и средњих школа на подручју 
Града Дервента 200.000,00 220.000,00 

  416100 
Трошкови сервисирања услуга превоза за дјецу са 
сметњама у развоју 4.500,00 4.500,00 

  416100 

Расходи за спровођење акционих планова (Јачање 
система социјалне заштите и инклузије, 
равноправност полова, образовање одраслих и 
осталих) у Граду Дервента 5.000,00 5.000,00 

 416300 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета општине (смјештај штићеника 
који похађају средњу и основну школу) 10.500,00 10.500,00 

  Субвенције за развој пољопривреде 0,00 580.000,00 

  414100 Расходи за подстицај развоја пољопривреде и села 0,00 489.000,00 

  418100 

Учешће  у пројектима за пољопривредни развој које 
спроводи Јединица  за координацију 
пољопривредним пројектима 0,00 10.000,00 

  412900 Основа за пољопривредно земљиште 0,00 80.000,00 

  412900 
Расходи за чланарине у пољопривредној 
производњи 0,00 1.000,00 

513   
Издаци за нематеријалну непроизведену 
имовину 0,00 30.000,00 

  513700 Израда стратегије културе 0,00 15.000,00 

 513700 Израда стратегије руралног развоја 0,00 15.000,00 

     

     

  
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 2.338.800,00 2.426.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ   

Број потрошачке јединице: 00270160   
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41  Текући расходи 
83.000,00 74.000,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 83.000,00 74.000,00 

  

412700 Расходи за припрему земљишта за продају 
(геодетски пренос плана на терен, провођење у 
катастру )и укњижбу у земљишне књиге 9.000,00 8.000,00 

  

412700 Расходи за прибављање ажурних геодетских 
подлога од Републичке управе за геодетске послове 
у дигиталној форми,  6.000,00 6.000,00 

  412800 Расходи за уклањање  објеката 18.000,00 10.000,00 

  

412900 Расходи за рад стручних комисија за израду услова, 
стручних мишљења, контролу техничке 
документације, технички пријем  објеката и сл. 50.000,00 50.000,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 163.500,00 103.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  83.500,00 45.000,00 

  511700 Расходи за израду измјене просторног плана 0,00 20.000,00 

  511700 
Расходи за израду или ревизију регулационих 
планова 25.000,00 25.000,00 

  511700 
Расходи за израду или ревизију урбанистичких 
планова 58.500,00 0,00 

513   Издаци за непроизведену сталну имовину 80.000,00 58.000,00 

  513100 Издаци за прибављање земљишта 80.000,00 58.000,00 

     

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 246.500,00 177.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ     

Број потрошачке јединице: 00270170   

    ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА     

41  Текући расходи 
658.200,00 655.200,00 

412  Расходи  по основу коришћења роба и услуга 658.200,00 655.200,00 

  412100 Расходи за закуп земљишта 1.200,00 1.200,00 

  
412400 

Расходи за материјал за потребе комуналних 
служби 6.000,00 6.000,00 

  
412500 

Расходи за одржавање, уређивање и опремање 
јавних зелених површина 90.000,00 80.000,00 

  
412500 

Расходи за одржавање јавних саобраћајних 
површина 70.000,00 70.000,00 

  412500 Расходи за остале услуге одржавања-јавна расвјета 35.000,00 39.000,00 

  412800 Расходи за уређивање јавних  површина 50.000,00 50.000,00 

  
412800 

Расходи за услуге  чишћења јавних површина са 
зимском службом 106.000,00 115.000,00 

  
412800 

Расходи за одвођење атмосферских и других 
падавина са јавних површина 35.000,00 39.000,00 

  
412800 

Расходи по основу утрошка електричне расвјете на 
јавним површинама 265.000,00 255.000,00 

  412800 Расходи за услуге зимске службе- улице и тротоари 0,00 0,00 

    ОСТАЛИ РАСХОДИ     

41  Текући расходи 
263.500,00 272.000,00 

412  Расходи  по основу коришћења роба и услуга 251.500,00 252.000,00 

  412200 Расходи за комуналне услуге 1.000,00 1.000,00 

  412400 Расходи за материјал за посебне намјене 0,00 2.000,00 

  412500 Расходи за санацију и посипање  локалних путева 116.500,00 115.000,00 

  412800 Расходи за уређивање локалних путева 60.000,00 60.000,00 

  412800 Расходи за услуге зимске службе-за локалне путеве 49.000,00 49.000,00 

  412800 Расходи за украшавање града 5.000,00 5.000,00 

  412900 
Расходи за рјешавање проблема са псима 
луталицама и осталим напуштеним животињама 20.000,00 20.000,00 

  412900 
Расходи за наплату паркинга (организ.е паркинг 
службе, служба контроле и др.) 0,00 0,00 

414   Субвенције  2.000,00 10.000,00 

  414100 Субвенције за социјално становање и реадмисију 2.000,00 10.000,00 

415  Грантови 10.000,00 10.000,00 
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415200 Расходи за финансирање заједница етажних 

власника у стамбеним зградама 10.000,00 10.000,00 

      

    РАСХОДИ ИЗ ОБЛАСТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ     

41   
Текући расходи 

4.500,00 4.500,00 

412   Расхoди  по основу коришћења роба и услуга 4.500,00 4.500,00 

  412400 Расходи за потребе цивилне заштите 2.000,00 2.000,00 

  
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 

- цивилна заштита 2.500,00 2.500,00 

 412900 Остали некласификовани расходи 0,00 0,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 424.300,00 430.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  424.300,00 430.000,00 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 300.000,00 300.000,00 

  511100 

Издаци за геодетске услуге, услуге 
надзора,пројектовање и остали трошкови за 
припрему документације 29.000,00 35.000,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање вањског 
освјетљења 0,00 0,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање осталих 
објеката 85.300,00 85.000,00 

  513700 Израда стратегије безбиједности саобраћаја 0,00 0,00 

  511500 Издаци за вишегодишње засаде 10.000,00 10.000,00 

63  Остали издаци 1.000,00 0,00 

631   Остали издаци 1.000,00 0,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 1.000,00 0,00 

     

  
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 1.351.500,00 1.361.700,00 

     

Назив потрошачке јединице: ОДСЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ 
ЗАШТИТУ     

Број потрошачке јединице: 00270180   

     

41  Текући расходи 
146.000,00 203.000,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 1.000,00 4.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 1.000,00 4.000,00 

415   Грантови 88.000,00 88.000,00 

  

415200 Грантови непрофитним организацијама за 
обиљежавање значајних датума из одбрамбено 
отаџбинског рата 5.000,00 5.000,00 

  
415200 Грантови организацијама проистеклим одбрамбено 

отаџбинског рата 80.000,00 80.000,00 

  
415200 Грантови организацијама проистеклим из Другог 

свјетског рата 3.000,00 3.000,00 

416  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града 57.000,00 111.000,00 

  416100 Текуће помоћи за превоз ученика (средње школе) 3.000,00 2.000,00 

  416100 
Текуће помоћи за набавку уџбеника за ученике 
основих и средњих школа и друге помоћи 2.000,00 2.000,00 

  416100 Текуће помоћи за лијечење и набавку лијекова 30.000,00 70.000,00 

  416100 Текуће помоћи дијела трошкова сахране 20.000,00 20.000,00 

  416100 Текуће помоћи за бањско лијечење 0,00 15.000,00 

  416100 Остале помоћи 2.000,00 2.000,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 1.000,00 5.500,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  1.000,00 5.500,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање стамбених 
објеката и јед. 0,00 1.500,00 

  511100 Издаци за изградњу и одржавање споменика 1.000,00 4.000,00 

     

  
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ 

ЗАШТИТУ 147.000,00 208.500,00 
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Назив потрошачке јединице: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 
ЈЕДИНИЦА 

    

Број потрошачке јединице: 00270125   

     

41  Текући расходи 
39.500,00 39.500,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 39.500,00 39.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 1.900,00 1.900,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 600,00 600,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 20.000,00 20.000,00 

  
412600 Расходи по основу путовања, смјештаја и погонског 

горива 9.000,00 9.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 4.000,00 4.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 4.000,00 4.000,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 120.000,00 131.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  100.000,00 111.000,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање стамбених 
објеката и јединица 100.000,00 50.000,00 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање путева 0,00 60.000,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање путева 
(намјенска средства) 0,00 0,00 

  511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 
и адаптацију осталих објеката 0,00 0,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0,00 1.000,00 

516   
Издаци за залихе материјала., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 20.000,00 20.000,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 20.000,00 20.000,00 

63  Остали издаци 500,00 500,00 

631   Остали издаци 500,00 500,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 500,00 500,00 

     

УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 160.000,00 171.000,00 

     

     

УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА 11.243.800,00 11.011.534,00 

     

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ   

     

Назив потрошачке јединице: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

Број потрошачке јединице: 00270200   

     

41  Текући расходи 41.000,00 30.000,00 

412   Расходи  по основу коришћења роба и услуга 41.000,00 30.000,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 0,00 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 0,00 0,00 

  412700 Остали расходи 700,00 700,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 40.300,00 29.300,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 0,00 6.000,00 

  511100 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 0,00 6.000,00 

  УКУПНО МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 41.000,00 36.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД     

Број потрошачке јединице: 00270300   

     

41  Текући расходи 
1.994.900,00 2.016.700,00 

411   Расходи за лична примања запослених 329.300,00 320.000,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 271.100,00 269.600,00 
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411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 49.700,00 45.900,00 

  
411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 6.500,00 2.200,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 2.000,00 2.300,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 27.400,00 26.600,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 16.500,00 16.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 2.000,00 2.300,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 1.000,00 1.800,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 200,00 200,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 1.900,00 2.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 5.800,00 3.800,00 

416   
Дознаке на име соц.заш. које се исплаћују из 
буџета града 1.638.000,00 1.670.000,00 

  416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
града (социјална заштита) 496.000,00 500.000,00 

  416100 
Дознаке грађанима из средстава социјалне заштите 
обезбијеђених из буџета Републике 600.000,00 600.000,00 

  416100 
Расходи за превоз ученика средњих школа - 
социјално угрожених и лица са посебним потребама 9.000,00 0,00 

  416100 Личне инвалиднине 203.000,00 240.000,00 

  416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета града (домови) 330.000,00 330.000,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 200,00 100,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 200,00 100,00 

48  Трансфери између различитих јединица власти 89.300,00 65.300,00 

487   Трансфери између различитих јединица власти 89.300,00 65.300,00 

  
487400 Трасфери фондовима обавезног социјалног 

осигурања из Буџета Републике 45.000,00 45.000,00 

  
487400 Трасфери фондовима обавезног социјалног 

осигурања из Буџета Града 44.300,00 20.300,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 500,00 2.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  500,00 2.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 500,00 2.000,00 

516   
Издаци за залихе материјала., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 0,00 0,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 0,00 0,00 

63  Остали издаци 24.000,00 24.000,00 

631   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 24.000,00 24.000,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 24.000,00 24.000,00 

  УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 2.108.700,00 2.108.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
"Трол"     

Број потрошачке јединице: 00270400   

     

41  Текући расходи 
910.500,00 956.000,00 

411   Расходи за лична примања запослених 739.700,00 780.200,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 575.700,00 616.200,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 134.000,00 141.000,00 

  
411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 20.000,00 20.000,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 10.000,00 3.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 162.800,00 167.800,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 36.600,00 38.600,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 9.000,00 10.000,00 
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  412400 Расходи материјала за посебне намјене 75.000,00 79.000,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 9.500,00 8.500,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000,00 2.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 12.500,00 10.500,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 18.200,00 19.200,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 8.000,00 8.000,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 8.000,00 8.000,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 20.000,00 17.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  15.000,00 13.000,00 

  511100 
Издаци за пројектовање и остали издаци за 
прибављање осталих објеката 0,00 0,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00 8.000,00 

  511400 Реконструкција и инвестиционо одржавање 5.000,00 5.000,00 

516   
Издаци за залихе материјала., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 5.000,00 4.000,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 5.000,00 4.000,00 

63  Остали издаци 20.000,00 20.000,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 20.000,00 20.000,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 20.000,00 20.000,00 

  
УКУПНО ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

"Трол" 950.500,00 993.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДЕРВЕНТА     

Број потрошачке јединице: 00270500   

     

41  Текући расходи 
182.000,00 208.000,00 

411   Расходи за лична примања запослених 133.650,00 163.450,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 105.000,00 128.030,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 25.980,00 32.750,00 

  
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 250,00 250,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 2.420,00 2.420,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 47.900,00 44.100,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 21.000,00 21.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 5.000,00 5.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 10.000,00 9.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 0,00 0,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 4.800,00 4.800,00 

  
412900 Остали некласификовани расходи (за одржавање 

представа) 7.100,00 4.300,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 450,00 450,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 450,00 450,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 14.000,00 14.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  4.000,00 4.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 4.000,00 4.000,00 

  511400 Реконструкција и инвестиционо одржавање 0,00 0,00 

516   
Издаци за залихе матер., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 10.000,00 10.000,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 10.000,00 10.000,00 

63   Остали издаци 0,00 0,00 

631  Остали издаци 0,00 0,00 
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 631900 Остали издаци 0,00 0,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 0,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 0,00 0,00 

  УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДЕРВЕНТА 196.000,00 222.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈЗУ Дом здравља Дервента     

Број потрошачке јединице: 00270700   

     

41  Текући расходи 
3.485.000,00 3.765.550,00 

411   Расходи за лична примања запослених 2.973.270,00 3.208.950,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 2.876.500,00 3.097.400,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 29.370,00 31.550,00 

  
411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 40.000,00 48.000,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 27.400,00 32.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 490.730,00 521.600,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 139.000,00 146.000,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 51.000,00 52.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 70.000,00 65.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 51.000,00 55.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 52.200,00 49.000,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 127.530,00 154.600,00 

413 
  Расходи по основу  камата на примљене 

зајмове 0,00 0,00 

  
413300 Расходи по основу  камата на примљене зајмове у 

земљи 0,00 0,00 

416  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета општине 9.000,00 9.000,00 

  416100 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града (осим установа социјалне заштите) 9.000,00 9.000,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 10.000,00 10.000,00 

  
418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од 

Фонда 9.000,00 9.000,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 1.000,00 1.000,00 

419  Расходи по судским рјешењима 2.000,00 16.000,00 

  419100 Расходи по судским рјешењима 2.000,00 16.000,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 278.000,00 380.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  50.000,00 110.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 50.000,00 110.000,00 

516   
Издаци за залихе матер., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 228.000,00 270.000,00 

  516100 
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, 
амбал. и сл. 228.000,00 270.000,00 

62  Издаци за отплату дугова 16.000,00 17.000,00 

621   Издаци за отплату дугова 0,00 0,00 

  621300 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 
земљи 0,00 0,00 

628   

Издаци за отплату дугова из 
трансакцијаизмеђу или унутар јединица 
власти 16.000,00 17.000,00 

  628100 
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од 
Фонда 16.000,00 17.000,00 

63  Остали издаци 106.000,00 100.000,00 

631   Остали издаци 66.000,00 55.000,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 45.000,00 45.000,00 

  631900 Остали издаци у земљи 21.000,00 10.000,00 
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638   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 40.000,00 45.000,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 40.000,00 45.000,00 

  УКУПНО  ЈЗУ Дом здравља Дервента 3.885.000,00 4.262.550,00 

        

Назив потрошачке јединице: ЈУ Спортски центар Дервента     

Број потрошачке јединице: 00270930   

     

41  Текући расходи 
300.000,00 346.277,00 

411   Расходи за лична примања запослених 222.450,00 247.377,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 174.000,00 194.877,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 45.800,00 49.700,00 

  
411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 650,00 800,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 2.000,00 2.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 77.250,00 98.700,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 38.200,00 38.200,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 3.800,00 2.750,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 0,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 14.000,00 15.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 200,00 0,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 1.750,00 1.750,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 19.300,00 41.000,00 

413   Расходи по основу затезних камата 0,00 0,00 

  413900 Расходи по основу затезних камата 0,00 0,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 300,00 200,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 300,00 200,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 24.000,00 25.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  10.000,00 10.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00 10.000,00 

516   
Издаци за залихе матер., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 14.000,00 15.000,00 

  516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 14.000,00 15.000,00 

63  Остали издаци 20.000,00 20.000,00 

631   Остали издаци 20.000,00 20.000,00 

  631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 20.000,00 20.000,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 0,00 

  638200 

Издаци по основу улазног ПДВ који се плаћа другим 
буџетским корисницима исте јединице власти као 
добављача 0,00 0,00 

  УКУПНО  ЈУ Спортски центар Дервента 344.000,00 391.277,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА     

Број потрoшачке јединице: 00270920   

     

41  Текући расходи 
62.700,00 90.100,00 

411   Расходи за лична примања запослених 50.200,00 75.000,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 37.400,00 58.000,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 11.500,00 15.500,00 

  
411300 Расоди за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 1.300,00 1.500,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0,00 0,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 11.400,00 14.000,00 
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  412100 Расходи за закуп земљишта 0,00 0,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 2.200,00 2.200,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 800,00 800,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 500,00 500,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 200,00 200,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 800,00 800,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 3.000,00 3.000,00 

  
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине 0,00 500,00 

  
412900 Остали некласификовани расходи (боравишна 

такса, суфицит) 0,00 0,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 3.900,00 6.000,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 1.100,00 1.100,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 1.100,00 1.100,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 300,00 300,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  300,00 300,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 300,00 300,00 

516   
Издаци за залихе матер., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 0,00 0,00 

  516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 0,00 0,00 

     

63  Остали издаци 0,00 0,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 0,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 0,00 0,00 

  
УКУПНО  ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 63.000,00 90.400,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈУ Средњошколски центар "Михајло 
Пупин" Дервента     

Број потрoшачке јединице: 08150048   

     

41  Текући расходи 
104.350,00 108.710,00 

411   Расходи за лична примања запослених 16.000,00 16.000,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 16.000,00 16.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 88.250,00 92.600,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 65.250,00 65.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 5.000,00 5.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 3.000,00 3.000,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.000,00 3.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000,00 1.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 7.000,00 7.000,00 

  412900 Трошкови обуке у ресурсном центру 0,00 4.100,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 4.000,00 4.000,00 

 416  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града 0,00 0,00 

  416100 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града 0,00 0,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 100,00 110,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 100,00 110,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 5.000,00 5.390,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  5.000,00 5.390,00 

  511200 Издаци за инвестиционо одржавање објеката 3.000,00 3.000,00 
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  511300 Опремање ресурсног центра 0,00 0,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000,00 2.390,00 

63  Остали издаци 650,00 0,00 

631   Остали издаци 650,00 0,00 

  631900 
Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих 
година 650,00 0,00 

  
УКУПНО  ЈУ Средњошколски центар "Михајло 

Пупин" Дервента 110.000,00 114.100,00 

     

Назив потрошачке јединице: ЈУ Стручна и техничка школа 
Дервента     

Број потрoшачке јединице: 08150049   

     

41  Текући расходи 
103.500,00 103.500,00 

411   Расходи за лична примања запослених 16.000,00 16.000,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 16.000,00 16.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 76.000,00 76.000,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 45.500,00 45.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 7.000,00 7.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 6.500,00 6.500,00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 3.500,00 3.500,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000,00 1.000,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 7.500,00 7.500,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 5.000,00 5.000,00 

 416  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града 0,00 0,00 

  416100 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града  0,00 0,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 11.500,00 11.500,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 11.500,00 11.500,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 4.500,00 4.500,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  3.000,00 3.000,00 

  511200 Издаци за инвестиционо одржавање објеката 1.000,00 1.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000,00 2.000,00 

516   
Издаци за залихе матер., робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 1.500,00 1.500,00 

  516100 
Издаци за залихе матерјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 1.500,00 1.500,00 

  
УКУПНО  ЈУ Стручна и техничка школа 

Дервента 108.000,00 108.000,00 

     

Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Бранко 
Радичевић" Дервента     

Број потрoшачке јединице: 08180041   

     

41  Текући расходи 
79.000,00 85.023,00 

411   Расходи за лична примања запослених 48.300,00 48.200,00 

  411100 Расходи за бруто плате запослених 46.000,00 44.500,00 

  
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада 1.200,00 1.200,00 

  
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 1.100,00 1.500,00 

  411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0,00 1.000,00 

412   Расходи по основу коришћења роба и услуга 30.050,00 36.173,00 

  
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 6.500,00 6.500,00 

  412300 Расходи за режијски материјал 4.000,00 4.000,00 

  412400 Расходи материјала за посебне намјене 0,00 0,00 
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  412500 Расходи за текуће одржавање 3.000,00 3.000,00 

  412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 700,00 700,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 7.350,00 7.473,00 

  412900 Остали некласификовани расходи 8.500,00 14.500,00 

418 

  Расходи финансирања,други финансијски 
трошкови и расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 650,00 650,00 

  
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти 650,00 650,00 

51  Издаци за нефинансијску имовину 10.000,00 10.000,00 

511   Издаци за произведену сталну имовину  10.000,00 10.000,00 

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10.000,00 10.000,00 

63  Остали издаци 0,00 1.000,00 

631   Остали издаци 0,00 0,00 

  631900 
Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих 
година 0,00 0,00 

638   
Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 1.000,00 

  638100 
Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти (боловање које се рефундира) 0,00 1.000,00 

  
УКУПНО  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Бранко 

Радичевић" Дервента 89.000,00 96.023,00 

     

УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ 7.895.200,00 8.421.350,00 

     

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (ОПЕРАТИВНА 
ЈЕДИНИЦА I + II) 19.139.000,00 19.432.884,00 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-499/21                                                                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 14. децембра 2021. године                                                                                                                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                                                                                                                                         Мирко Земуновић, с.р. 
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На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 37. став 2. тачка 2) Статута 
Града Дервента ("Службени гласник града Дервента", број: 6/21 
и 20/21), Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 
14. децембра 2021. године, донијела је  

О Д Л У К У  
О  И З В Р Ш Е Њ У  Б У Џ Е Т А  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

З А  2 0 2 2 .  Г О Д И Н У  

 

Члан 1. 
(1) Овом одлуком се прописује начин извршења Буџета 

Града Дервента за 2022. годину (у даљем тексту: Буџет), 
управљање буџетским средствима и буџетским расходима и 
издацима, права и обавезе корисника буџетских средстава, као 
и овлашћења органа у извршењу Буџета. 

(2) Све одлуке које се односе на Буџет морају бити у складу 
са Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о 
трезору, Законом о инвестирању јавних средстава, Законом о 
задуживању, дугу и гаранцији Републике и овом одлуком. 

(3) Ова одлука се односи на буџетске кориснике који се у 
цијелости или дјелимично финансирају из Буџета. 

(4) Буџетом се утврђује висина буџетских расхода и 
издатака за нефинансијску имовину увећаних за износ 
негативног нето финансирања. 

(5) Буџет се састоји од слиједећих дијелова: Општи дио, 
Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, 
Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину, Рачун 
финансирања, Буџетски издаци по корисницима (организациона 
класификација) и Функционална класификација буџетских 
расхода и нето набавка нефинансијске имовине. 

(6) Укупни издаци укључујући и издатке за отплату дуга, 
распоређују се у складу са Одлуком о усвајању Буџета на 
буџетске кориснике, односно потрошачке јединице. 

 

 

 

Члан 2. 
(1) Средства Буџета из члана 1. ове одлуке распоређују се 

у укупном износу од 19.432.884,00 КМ. 
(2) Сви издаци буџетских корисника морају бити утврђени у 

буџету и уравнотежени са буџетским средствима. 
(3) Буџетска средства у једној фискалној години чине 

буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, 
примици од финансијске имовине и задужења текуће фискалне 
године, неутрошена намјенска средства буџетских грантова и 
трансфера из ранијих периода и суфицит распоређен одлуком 
надлежног органа. 

           

Члан 3. 
(1) Одјељење за финансије  управља и контролише прилив 

и одлив новчаних средстава према усвојеном Буџету. 
(2) Одјељење за финансије ће стављати на располагање 

планирана средства Буџета, тромјесечним уносом  у систем  
трезора Града Дервента, а средства за издатке за сталну 
имовину  (капитална улагања) ће се уносити једнократно у 
складу са планом и у зависности од потребе за буџетском 
потрошњом.  

 

Члан 4. 
(1) Издаци планирани за капиталне пројекте који се 

финансирају из Буџета  извршавају се на основу плана 
капиталног улагања за 2022. годину.  

(2) Средства и издаци по основу грантова уплаћених на 
рачун посебних намјена или на редован рачун, која нису 
планирана у Буџету трошиће  се у складу са утврђеном 
намјеном, стављањем на располагање за буџетску потрошњу 
када се укаже потреба, а  биће укључена  у Буџет путем 
ребаланса или преко других фондова. 

 

Члан 5. 
(1) Корисници буџетских средстава  дужни су средства 

утврђена у Буџету користити руководећи се начелима 
рационалности и штедње. 
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(2) Буџетски корисници могу, у складу са Законом о 
буџетском систему Републике Српске, стварати обавезе и 
користити средства само за намјене предвиђене Буџетом и то до 
износа који је планиран, а у складу са расположивим 
средствима. 

(3) Буџетски корисници располажу планираним буџетским 
средствима према приоритетима, које утврђује извршилац 
Буџета. 

Члан 6. 
(1) Буџетски корисници дужни су да се у поступку набавке 

имовине, робе, материјала и вршења услуга придржавају 
одредаба Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

(2) Набавке које се односе на потрошачке јединице у оквиру 
Градске управе покреће и спроводи Градоначелник, док јавне 
установе, које послују у оквиру трезорског система пословања 
као посебна правна лица, спроводе набавке у оквиру своје 
надлежности  или се могу удружити са осталим органима у 
заједничку набавку. 

 

Члан 7. 
(1) Одјељење за финансије врши пренос средстава за 

извршење обавеза по основу расхода Буџета искључиво на 
основу образаца за трезорско пословање буџетских корисника. 

(2) Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање 
буџетских корисника оперативне јединице-Градска управа 
морају бити сачињени на основу вјеродостојних  
књиговодствених докумената који се прилажу уз образац. 

(3) Подаци унесени у обрасце за трезорско  пословање 
буџетских корисника оперативне јединице-Остали корисници 
морају бити сачињени на основу  вјеродостојних 
књиговодствених докумената којима располаже буџетски 
корисник, који се чувају и одлажу код буџетских корисника. 

(4) Документима из претходног става сматрају се: 
1) понуде, предрачуни, одлуке Градоначелника и 

руководиоца јавних установа и уговори,  
2) рачуни за набавку радова, роба и услуга, 
3) грађевинске ситуације за изведене радове, 
4) обрачунске листе плата и накнада,  
5) одлуке и рјешења надлежних органа из којих 

проистичу финансијске обавезе и 
6) остали финансијски  документи. 

 

Члан 8. 
(1) Код трошења средстава текућих помоћи надлежне 

потрошачке јединице Градске управе су обавезне да у 
Одјељењу за финансије провјере и резервишу средства прије 
одлучивања о додјели и трошењу сљедећих расхода: 

1) средства буџетске резерве и спонзорства, 
2) помоћи појединцима (ПЈ Градоначелник, ПЈ 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и 
ПЈ Одсјек за борачко инвалидску заштиту), 

3) помоћи удружењима грађана  (ПЈ Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности) и 

4) помоћи јавним предузећима и установама (ПЈ 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности). 

(2) Пренос ових средстава врши Одјељење за финансије 
путем образаца за трезорско пословање, а на основу закључака 
Градоначелника. 

(3) Закључак овјерава потписом и начелник надлежног 
одјељења, које у својој евиденцији чува  одговарајућу 
документацију (захтјев корисника буџетских средстава, програм, 
пројекат, правдање додијељених средстава, записник комисије 
и друго) и прати намјенски утрошак додијељених средстава. 

(4) Пренос средстава која се додјељују у виду помоћи свим 
удружењима-дио за текуће трошкове и помоћи јавним 
предузећима и установама врши се на основу образаца за 
трезорско пословање путем Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности, које је дужно пратити динамику трошења средстава 
планираних Буџетом. Ово одјељење прати рад и активности 
корисника и оцјењује оправданост коришћења средстава.  

(5) Одјељење за финансије контролише тромјесечну 
динамику трошења средстава, чију оправданост и намјенски 
утрошак прате надлежна одјељења. 

 

Члан 9. 
(1) Корисници буџетских средстава могу стварати обавезе и 

користити средства само за намјене предвиђене Буџетом и то до 
износа који је планиран, а у складу са расположивим 
средствима. 

(2) Ако нема расположивих средстава у одговарајућем 
периоду буџетске године, буџетски корисник може у оправданим 
случајевима поднијети Одјељењу за финансије захтјев за 
ангажовање средстава унапријед или приједлог за реалокацију 
средстава у оквиру своје потрошачке јединице. 

(3) Одјељење за финансије доставља приједлог за 
ангажовање средстава унапријед и за реалокацију средстава, у 
оквиру или између потрошачких јединица, Градоначелнику на 
одобравање. 

Члан 10. 
(1) Сходно члану 41. Закона  о буџетском систему 

Републике Српске Градоначелник може, по приједлогу 
Одјељења за финансије, средства распоређена Буџетом 
прерасподјељивати (реалоцирати) у оквиру буџетског 
корисника. 

(2) Ако се не може извршити прерасподјела средстава у 
складу са ставом 1. овог члана, Градоначелник може средства 
распоређена Буџетом прераспоређивати између буџетских 
корисника до 5% од укупно усвојених срестава корисника којима 
се средства умањују. 

(3) Градоначелник може, средства распоређена Буџетом 
која нису утрошена до 31. јануара наредне године, распоредити 
између потрошачких јединица до 5% од укупно усвојених 
средстава буџетских корисника којима се средства умањују. 

(4) Прерасподјела буџетских средстава не може се вршити 
са позиције Издаци за произведену сталну имовину на расходе 
за лична примања и са суфинансирања пројеката за које су 
потписани уговори. 

(5) Градоначелник је обавезан да извјештава Скупштину 
града о извршеној прерасподјели средстава у оквиру изјвештаја 
о извршењу Буџета. 

 

Члан 11. 
(1) Коришћење средстава буџетске резерве врши се  у 

складу са Законом о буџетском систему  Републике Српске, 
Правилником о коришћењу средстава буџетске резерве и на 
основу инструкције Министарства финансија тако да се средства 
прераспоређују на одговарајућу буџетску ставку са које се врши 
плаћање. 

(2) Градоначелник одлучује о коришћењу средстава 
буџетске резерве за подмирење  непредвиђених расхода који се 
појаве током буџетске године и недовољно планираних расхода. 

(3) Средства планирана за буџетску резерву нису 
организационо и економски класификована. Организациона, 
економска и функционална класификација биће одређена 
коришћењем средстава, на начин да се донесе одлука о 
реалокацији средстава са буџетске резерве на одговарајући 
организациони, економски и функционални код. 

(4) Градоначелник је обавезан полугодишње и годишње 
извјештавати Скупштину града о коришћењу средстава буџетске 
резерве. 

    

Члан 12. 

Обавезе по основу издатака Буџета у случајевима 
неликвидности извршаваће се према сљедећим приоритетима: 

1) обавезе по основу отплате кредита, у износима који 
су доспјели за плаћање, 

2) средства за порезе и доприносе на лична примања 
запослених, 

3) средства за лична примања запослених након 
опорезивања, 

4) средства за социјалну заштиту, 
5) средства за обавезе према добављачима за текућу 

потрошњу, 
6) средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање и 
7) средства за остале обавезе.  

    

Члан 13. 
(1) Градоначелник је дужан Скупштини града поднијети 

полугодишњи и годишњи извјештај о извршењу Буџета  у 
законском року и у складу са програмом рада Скупштине града. 

(2) Извјештаји о извршењу Буџета за сваки квартал текуће 
фискалне године доставља се Министарству финансија у року 
15 дана од дана усвајања.  

 

Члан 14. 

За извршење Буџета Градоначелник је одговоран  
Скупштини града. 
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Члан 15. 
(1) У случају да ова одлука садржи другачија рјешења у 

односу на друге законе Републике Српске и акте Града 
Дервента, у предмету извршења Буџета примјењују се одредбе 
ове одлуке. 

(2) Ако су другим законима прописани новчани издаци из 
Буџета који се разликују од планираних износа по овој одлуци 
или по Одлуци о усвајању Буџета Града Дервента за 2022. 
годину, примјењују се одредбе и планирани износи утврђени 
овом одлуком и Одлуком о усвајању Буџета Града Дервнета за 
2022. годину. 

    

Члан 16. 

Контрола намјенског коришћења и утрошка буџетских 
средстава, као и поступања корисника буџетских средстава 
врши се у складу са одредбама Закона о буџетском систему 
Републике Српске. 

 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику града Дервента“, а примјењиваће се од 
1. јануара 2022. године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

 Број: 01-022-500/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                              
14. децембра 2021. године                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                               
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На основу чл. 39. став 2. тачка 26),  52.  став 1. и 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. тачка 26. 
Статута Града Дервента („Службени гласник града Дервента”, 
број: 6/21 и 20/21), Скупштина града Дервента на 10. сједници, 
одржаној  14. децембра 2021. године, усвојила је 

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

 

ГЛАВА I 

 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

   Овим пословником о раду Скупштине града Дервента (у 
даљем тексту: Пословник) уређује се: 

 1) сазивање и одржавање прве сједнице Скупштинe града 
Дервента (у даљем тексту: Скупштина) након одржаних 
локалних избора, 

 2) организација Скупштине,  

 3) начин рада Скупштине, сазивање сједнице, утврђивање 
дневнoг реда, расправа и одлучивање, 

 4) права и дужности одборника, 

 5) акта Скупштине и поступак њиховог доношења,  

 6) поступак избора, именовања и разрјешења и начин 
вршења примопредаје дужности између функционера и других 
лица које бира, именује и разрјешава Скупштина, 

 7) односи Скупштине и Градоначелника, 

 8) јавност рада Скупштине и сарадња Скупштине са другим 
субјектима 

 9) доношење програма рада Скупштине, 

         10) обављање стручних, административних, техничких и 
других послова за потребе Скупштине, скупштинских радних 
тијела и одборника и 

       11) друга питања значајна за рад Скупштине. 

 

Члан 2. 

 

 (1) Скупштина је једнодомна и чине је одборници изабрани 
на непосредним изборима на период од четири године. 

 (2) Скупштину чини 29 одборника. 

  

 

 

Члан 3. 

 

(1) Скупштина ради на сједницама и одлучује о питањима из 
своје надлежности у складу са законом и Статутом Града 
Дервента (у даљем тексту: Статут) и по поступку који је утврђен 
овим пословником. 

 (2) Скупштина ради на сједницама на којима је присутна 
већина од укупног броја одборника и одлучује о питањима из 
своје надлежности већином гласова од укупног броја одборника, 
осим када је другачије прописано законом. 

 

Члан 4. 

 

 (1) Скупштина има печат.  

 (2) Печат Скупштине има облик круга пречника 35 мм, 
садржи амблем Републике Српске и натпис исписан ћириличним 
и латиничним писмом: „Република Српска, Град Дервента, 
Скупштина града Дервента“ 

 (3) Печатом Скупштине се овјеравају акта Скупштине и 
скупштинских радних тијела као и службена акта која потписују 
предсједник, потпредсједник и секретар Скупштине. 

 (4) Печат Скупштине чува секретар Скупштине и одговоран 
је за његову употребу. 

Члан 5. 

 

 Скупштину заступа и представља предсједник Скупштине. 

 

ГЛАВА II   

КОНСТИТУИСАЊЕ НОВОИЗАБРАНЕ СКУПШТИНЕ 

 

Члан 6.  

 

 (1) Прву сједницу новоизабране Скупштине сазива 
предсједник Скупштине из претходног сазива, најкасније у року 
од 30 дана од дана објављивања извјештаја надлежног органа 
за спровођење избора. 

 (2) Ако је спријечен предсједник, односно потпредсједници 
Скупштине из претходног сазива, прву сједницу ће сазвати 
најстарији одборник из претходног сазива. 

 (3) Ако прву сједницу Скупштне не сазове овлашћено лице 
из става 1, односно става 2. овог члана, сједницу ће сазвати 
натполовична већина одборника новог сазива.  

 (4) Првој сједници Скупштине до избора предсједника 
предсједава најстарији одборник новог сазива коме у раду 
помажу два најмлађа одборника новог сазива из реда 
политичких странака које имају највећи број одборника у 
Скупштини. 

 (5) До избора предсједника Скупштине, предсједавајући прве 
сједнице има сва права и дужности предсједника Скупштине у 
погледу сазивања и предсједавања сједници. 

  

Члан 7.  

  

 (1) На првој сједници Скупштина: 

 1) проглашава мандате одборника, 

 2) бира предсједника и чланове Комисије за избор и 
именовање,  

 3) бира предсједника и потпредсједнике Скупштине,  

 4) бира замјеника Градоначелника,  

 5) бира предсједника и чланове сталних радних тијела 
Скупштине,  

 6) констатује престанак мандата одборника, функционера 
и службеника који су именовани на мандатни период Скупштине 
и 

 7) именује вршиоца дужности секретара Скупштине и 
вршиоце дужности начелника одјељења и служби.  

 (2) На првој сједници Скупштине одборници и функционери 
Града полажу свечану заклетву у тексту који је утврђен овим 
пословником. 

 

Члан 8. 

 

 (1) На првој сједници, предсједник Скупштине из претходног 
сазива саопштава колико је присутно одборника те позива 
најстаријег одборника да преузме предсједавање сједници као и 
два најмлађа одборника који ће помагати предсједавајућем. 



52 

21.12.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА-Број 24 

 (2) На основу извјештаја надлежног органа за спровођење 
избора и додјели мандата одборника, предсједавајући прве 
сједнице Скупштине саопштава састав Скупштине читањем 
имена и презимена одборника и назива политичког субјекта са 
чије листе је изабран за одборника. 

 (3) Након саопштавања састава Скупштине, предсједавајући 
позива присутне одборнике да се изјасне да ли имају примједби 
на саопштени састав Скупштине. 

 (4) Уколико се примједбе односе на акт органа надлежног за 
спровођење избора у погледу додјеле мандата, о таквим 
примједбама Скупштина не расправља а одборник који има 
такву примједбу исту може прослиједити органу надлежном за 
изборе и додјелу мандата. Примједбе ове врсте не спречавају 
наставак рада прве сједнице Скупштине. 

 (5) Уколико нема примједби на саопштени састав Скупштине 
или су примједбе без основа, предсједавајући проглашава да је 
сазив Скупштине пуноважан и да Скупштина наставља рад и да 
може пуноважно одлучивати. 

 

Члан 9. 

 

 (1) Након проглашења сазива Скупштине, одборници полажу 
и потписују заклетву у сљедећем тексту: „ ЗАКЛИЊЕМ СЕ ДА ЋУ 
ПОВЈЕРЕНУ ДУЖНОСТ ОБАВЉАТИ САВЈЕСНО И 
ОДГОВОРНО, ПРИДРЖАВАТИ СЕ УСТАВА И ЗАКОНА, 
СТАТУТА ГРАДА ДЕРВЕНТА, ЗАЛАГАТИ СЕ ЗА ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА, 
РАВНОПРАВНОСТИ И РАЗВОЈА ДЕМОКРАТИЈЕ У НАЈБОЉЕМ 
ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ СВИХ ГРАЂАНА ГРАДА ДЕРВЕНТА, ТЕ ДА 
ЋУ ОДГОВОРНО ОБАВЉАТИ ПОВЈЕРЕНЕ ЗАДАТКЕ У ЦИЉУ 
РАЗВОЈА И НАПРЕТКА ГРАДА ДЕРВЕНТА, РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“  

 (2) Одбијање полагања заклетве или одбијање потписивања 
заклетве није сметња за вршење дужности одборника у 
Скупштини. 

 

Члан 10. 

 

 (1) Предсједник, потпредсједници Скупштине, 
Градоначелник и замјеник Градоначелика свечану заклетву 
полажу на сједници Скупштине, у тексту утврђеном овим 
пословником. 

 (2) Свечану заклетву полажу и потписују и одборници са 
накнадно додијељеним мандатима. 

 (3) Након потписивања свечане заклетве одборници ће 
потписати изјаву о прихватању и обавези поштовања Етичког 
кодекса  одборника (у даљем тексту Кодекс). 

 

Члан 11. 

 

 (1) Након полагања свечане заклетве, предсједавајући 
позива представнике политичких субјеката који имају одборнике 
у Скупштини да доставе овјерене потписе одборника који чине 
скупштинску већину. 

 (2) Уколико ниједан политички субјекат не достави овјерене 
потписе из става 1. овог члана, предсједавајући ће прекинути 
засиједање Скупштине, позвати политичке субјекте да у 
наредном року од седам дана доставе списак са овјереним 
потписима одборника истовремено заказајући наставак рада 
прве сједнице Скупштине. 

 (3) Уколико током трајања мандата дође до промјене 
скупштинске већине, укључујући и повећање или смањење броја 
одборника који чине скупштинску већину, политички субјекти који 
чине ту већину доставиће предсједнику Скупштине овјерене 
потписе одборника који чине актуелну скупштинску већину. 

 (4) Предсједавајући саопштава који одборници чине 
скупштинску већину, читањем имена и презимена одборника и 
називе политичких субјеката са чије листе су изабрани за 
одборника.  

 

Члан 12. 

 

 (1) Послије полагања свечане заклетве врши се избор 
чланова Комисије за избор и именовање, на приједлог 
предсједавајућег сједници. 

 (2) Комисија за избор и именовање, уз претходне 
консултације са представницима политичких странака и 

коалиција у Скупштини, предлаже кандидате за предсједника и 
потпредсједнике Скупштине. 

 

Члан 13. 

 

 (1) Избор предсједника и потпредсједника Скупштине врши 
се у складу са одредбама Статута и овог пословника. 

 (2) Након избора, новоизабрани предсједник Скупштине 
преузима даље руковођење Скупштином. 

 (3) Скупштина се сматра конституисаном избором 
предсједника Скупштине. 

 

 

ГЛАВА III  

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА 

 

Члан 14.  

 

 (1) Одборник је представник грађана у Скупштини, изабран 
на непосредним изборима, са мандатом, правима и дужностима 
утврђеним  Уставом, законом, Статутом,  овим пословником и 
Кодексом. 

 (2) Одборник у Скупштини остварује права и дужности 
одборника од дана прихватања мандата одборника, у складу са 
изборним прописима.  

 

Члан 15. 

 

 (1) Одборницима се издаје одборничка легитимација. 

 (2) Облик и садржај одборничке легитимације утврђује 
Скупштина посебном одлуком. 

 (3) Секретар Скупштине брине се о издавању и евиденцији 
одборничких легитимација. 

 

Члан 16. 

 

 (1) Основно право и дужност одборника је да присуствује 
сједници Скупштине и радних тијела Скупштине чији је члан и 
учествује у њиховом раду и одлучивању. 

 (2) У остваривању права и дужности, одборник:  

 1) покреће иницијативе за разматрање и рјешавање 
одређених питања и даје приједлоге за доношење аката из 
надлежности Скупштине,  

 2) покреће иницијативе и даје приједлоге за унапређивање 
рада Скупштине и радних тијела, 

 3) поставља одборничка питања која се односе на рад 
Градоначелника и Градске управе Града Дервента у 
извршавању закона, других прописа и општих аката Скупштине, 
као и на рад институција које имају јавна овлаштења, 

 4) учествује у обавјештавању грађана и њихових 
организација и заједница о питањима о којима се одлучује у 
Скупштини, посредством збора грађана, односно других скупова 
на које је позван или на који га упути Скупштина, 

 5) редовно и благовремено прима информације о свим 
питањима од значаја за вршење функције,  

 6) упознаје се са законским и другим прописима, а посебно 
са општим актима које доноси Скупштина, едукује се и 
усавршава у циљу квалитетног обављања одборничке функције,  

 7) подноси амандмане на приједлоге аката, 

 8) промовише етичке принципе и стандарде свог 
понашања са обавезом придржавања Кодекса и  

 9) извршава и друге задатке које му, у оквиру његовог 
дјеловања, повјери Скупштина или радно тијело чији је члан. 

 (3) Одборник има право да присуствује сједницама радних 
тијела Скупштине чији није члан, али без права одлучивања. 

 

Члан 17. 

 

 (1) Одборник који је спријечен да присуствује сједници или 
из одређеног разлога треба у току рада да напусти сједницу, 
дужан је да о томе благовремено обавијести предсједника 
Скупштине. 

 (2) Одборник који је спријечен да присуствује сједницама 
радних тијела Скупштине чији је члан, о томе обавјештава 
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предсједника одговарајућег радног тијела или секретара 
Скупштине. 

 

Члан 18. 

 

 Одборник има право да буде редовно и благовремено 
обавијештен о свим питањима од значаја за вршење дужности, 
а нарочито о: 

 1) раду Скупштине и њених радних тијела,  

 2) раду Градоначелника и Градске управе, 

 3) спровођењу политике коју је утврдила Скупштина и  

 4) извршавању прописа. 

 

Члан 19. 

 

 Градска управа, организациона јединица за скупштинске 
послове, обезбјеђује услове за вршење функције одборника и на 
њихов захтјев пружа стручну помоћ у изради приједлога аката 
које они подносе Скупштини и радним тијелима Скупштине, 
помаже им у вршењу других послова које им је повјерила 
Скупштина и радна тијела Скупштине, даје стручна објашњења 
о појединим питањима која се појаве у току рада Скупштине, 
брине се о обезбјеђењу техничких услова за њихов рад и 
обавља административне и друге послове за њихове потребe. 

 

Члан 20. 

 

 (1) Одборници су дужни да чувају службену и пословну тајну 
и податке повјерљиве природе, те личне податке других лица до 
којих могу доћи у свом раду. 

 (2) Предсједник Скупштине и предсједници радних тијела 
Скупштине, приликом достављања материјала одборницима, 
утврђују степен повјерљивости тих материјала у складу са 
посебним прописима. 

 

Члан 21. 

 

 (1) Одборник за вршење одборничке дужности може да има 
право на одборнички додатак. 

 (2) Одборнички додатак утврђује се у висини до 50% 
просјечне нето плате исплаћене у Градској управи за претходну 
годину, не укључујући плате функционера. 

 (3) Одлуком Скупштине утврђује се право на одборнички 
додатак, висина одборничког додатка, као и случајеви у којима 
одборнику не припада право на одборнички додатак. 

 

Члан 22. 

 

(1) Одборнику престаје мандат истеком времена на који је 

биран и у другим случајевима утврђеним законом, даном 

наступања чињенице која за собом повлачи престанак мандата. 

(2)  Престанак мандата утврђује одлуком Централна изборна 

комисија Босне и Херцеговине. 

(3) Оставка на мандат одборника подноси се на обрасцу који 

је службено утврдила и издала Централна изборна комисија 

Босне и Херцеговине, коју потписује   предсједник Скупштине, 

овјерава печатом и доставља Централној изборној комисији 

Босне и Херцеговине на даљу процедуру. 

 

ГЛАВА IV  

ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ 

 

1. Предсједник и потпредсједници Скупштине 

 

Члан 23. 

 

 (1) Скупштина има предсједника и два потпредсједника 
Скупштине који се бирају из реда одборника на период трајања 
мандата  Скупштине. 

 (2) Потпредсједници Скупштине не могу бити из реда истог 
конститутивног народа, односно групе Осталих. 

 

 

 

Члан 24. 

 

 (1) Кандидата за предсједника Скупштине предлаже 
Комисија за избор и именовање уз претходно консултовање 
политичких странака и коалиција заступљених у Скупштини. 

 (2) Приједлог садржи: име и презиме кандидата, биографију, 
страначку припадност и сагласност кандидата. 

 (3) О приједлогу кандидата за предсједника Скупштине 
отвара се расправа. 

 

Члан 25. 

 

 (1) Предсједник Скупштине бира се јавним гласањем уколико 
је предложен један кандидат, односно тајним гласањем уколико 
су предложена два или више кандидата, по поступку прописаном 
овим пословником. 

 (2) Кандидат за предсједника Скупштине не може да 
руководи гласањем нити да помаже у руковођењу гласањем. 

 (3) За предсједника Скупштине изабран је одборник који је 
добио натполовичну већину гласова од укупног броја одборника 
у Скупштини. 

  

Члан 26. 

 

 Кандидовање и избор потпредсједника Скупштине врши се 
према одредбама овог пословника које се односе на 
кандидовање и избор предсједника Скупштине. 

 

Члан 27. 

 

 (1) У случају престанка функције предсједника Скупштине 
прије истека времена на које је изабран, Скупштина ће поступак 
избора предсједника окончати у року од 60 дана од дана 
доношења одлуке о престанку функције.  

 (2) Ако је предсједнику Скупштине престала функција прије 
истека времена на које је изабран, дужност предсједника 
Скупштине до избора предсједника обавља један од 
потпредсједника Скупштине.  

 (3) Уколико потпредсједници Скупштине одбију да обављају 
функцију предсједника или уколико Скупштина нема 
потпредсједника, функцију предсједника обављаће најстарији 
одборник до избора предсједника Скупштине. 

 

Члан 28. 

 

 Разрјешење потпредсједника Скупштине врши се по истом 
поступку по коме се врши разрјешење предсједника Скупштине. 

 

Члан 29. 

 

 (1) Предсједник Скупштине заступа и представља 
Скупштину и има права и дужности утврђене законом, Статутом 
и овим пословником. 

 (2) Предсједник Скупштине има право и дужност да: 

 1) учествује у припремама, сазива и води сједнице 
Скупштине, 
 2) учествује у припремама, сазива и предсједава сједници 
Колегијума Скупштине,  
 3) иницира стављање на дневни ред питања из 
надлежности Скупштине на сједницама Скупштине, Колегијума 
Скупштине и радних тијела Скупштине,  
 4) осигурава поштовање начела и одредаба овог 
пословника,  
 5) осигурава остваривање права и дужности одборника и 
клубова одборника током припрема и одржавања сједница 
Скупштине и Колегијума Скупштине,  
 6) води сједнице у складу са принципима најбољих пракси 
демократског парламентаризма и одредаба овог пословника,  
 7) осигурава сарадњу Скупштине и Градоначелника и 
прати реализацију одлука и закључака Скупштине, 
 8) ради на остваривању сарадње Скупштине са 
скупштинама других јединица локалне самоуправе и другим 
органима и организацијама, 
 9) потписује акта усвојена од Скупштине, 
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 10) обезбјеђује учешће функционера и представника 
Скупштине у реализацији протоколарних активности и догађаја 
и 
 11) врши и друге послове утврђене законом, Статутом, 
овим пословником, Кодексом и одлукама Скупштине. 

 

Члан 30. 

 

 (1) Потпредсједници Скупштине, помажу у раду предсједнику 
Скупштине и по овлашћењу предсједника, обављају одређене 
послове из дјелокруга рада предсједника Скупштине. 

 (2) Потпредсједници Скупштине замјењују предсједника и 
дјелују у његово име када је он одсутан или спријечен у 
извршавању својих дужности. 

      (3) Предсједника Скупштине замјењује потпредсједник који 
дужност обавља са статусом запосленог лица, а ако је он 
одсутан или спријечен, предсједника Скупштине замјењује 
потпредсједник који дужност обавља волонтерски. 

 (4) У случају одсуства или спријечености оба 
потпредсједника Скупштине, или ако потпредсједници одбију да 
замјењују предсједника Скупштине, предсједника Скупштине 
замјењује најстарији одборник.  

 

Члан 31. 

 

 (1) Предсједник и један од потпредсједника Скупштине су у 
радном односу у Скупштини и остварују права на плату и друга 
права из радног односа у складу са законом, колективним 
уговором и одлуком Скупштине. 

 (2) Потпредсједник Скупштине града који дужност обавља 
волонтерски  има правo на накнаду у складу са законом којим се 
уређује статус функционера јединице локалне самоуправе, 
уколико замјењује предсједника Скупштине.  

 

2. Секретар Скупштине 

 

Члан 32. 

 
      (1) Скупштина именује секретара Скупштине  на мандат који 
траје до краја мандата сазива Скупштине који га је именовао, 
након спроведеног јавног конкурса у складу са законом и 
Статутом. 

 (2)  Секретар Скупштине у сарадњи са предсједником 
Скупштине и Градоначелником припрема приједлог дневног 
реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине. 

      (3) Секретар Скупштине: 

         1) помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница 
Скупштине и њених радних тијела, 

 2) стара се о остваривању права и дужности одборника и 
обезбјеђењу услова за рад клубова одборника, 

 3) одговоран је за правно-техничку обраду аката усвојених 
на сједници Скупштине,  

 4) по потреби непосредно контактира са Градском управом 
и другим институцијама приликом припреме стручних и других 
материјала за Скупштину и њених радних тијела, 

 5) усклађује рад на изради прописа за сједницу Скупштине 
и њених тијела, 

 6) помаже предсједнику Скупштине у реализацији 
скупштинских закључака, 

 7) прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и 
просљеђује их на даљу обраду надлежним органима и 
службама,  

 8) обезбјеђује достављање одборничких питања 
надлежним органима и службама и достављање одговора 
одборницима, 

 9) учествује у припреми Програма рада Скупштине,  

         10) припрема приједлоге одговора на тужбе у споровима 
који се воде против аката Скупштине, у сарадњи са стручним 
обрађивачима аката, 

 11) одговоран је за благовремено објављивање прописа и 
других аката које је донијела Скупштина и за достављање 
закључака и одборничких питања надлежним органима и 
службама,  

 12) руководи Стручном службом Скупштине (ако је 
формирана) и 

          13) врши и друге послове утврђене законом, Статутом, 
Пословником и другим актима Скупштине.  

      (4) Секретар Скупштине уређује „Службеник гласник града 
Дервента“ и одговоран је за његов садржај. 

 

3. Колегијум Скупштине 

 

Члан 33. 

 

 (1) У циљу унапређивања ефикасности рада Скупштине, 
оснива се Колегијум Скупштине (у даљем тексту: Колегијум), који 
чине: 

 1) предсједник и потпредсједници Скупштине, 

 2) предсједници клубова одборника у Скупштини,  

 3) одборник политичке странке која нема основан клуб 
одборника и 

 4) независни одборници. 

 (2) На сједницама Колегијума учествује Градоначелник, 
замјеник Градоначелника, секретар Скупштине, а по позиву 
предсједника Скупштине сједницама могу присуствовати, 
начелници одјељења  Градске управе и овлашћени 
представници јавних предузећа и установа чији је оснивач Град, 
без права одлучивања.  

 

Члан 34. 

 

 У оквиру својих права и дужности Колегијум: 

 1) утврђује приједлог Програма рада Скупштине,  
 2) координира рад радних тијела Скупштине и сарадњу 
Скупштине и њених радних тијела,  
 3) осигурава сарадњу Скупштине и органа Градске управе, 
прати извршавање одлука и закључака Скупштине и 
извршавање Програма рада Скупштине,  
 4) руководи и координира активностима у припреми 
сједница Скупштине,  
 5) руководи и координира активностима у припреми и 
утврђивању приједлога дневног реда сједнице Скупштине, 
 6) усаглашава оквирни план одржавања сједница 
Скупштине као и термине одржавања скупштинских засиједања,  
 7) предлаже предсједнику Скупштине питања која је 
потребно уврстити на дневни ред, 
 8) усклађује активности Скупштине, Градоначелника и 
других представника органа извршне власти, одговорних за 
извршавање закључака, одлука Скупштине и за реализацију 
Програма рада Скупштине,  
 9) разматра информације о извршавању закључака, 
одлука и Програма рада Скупштине.  

 

Члан 35. 

 

 (1) Колегијум ради у сједницама. 

 (2) Сједнице Колегијума одржавају се по потреби, а најмање 
једанпут између двије сједнице Скупштине. 

 (3) Сједнице Колегијума сазива и предсједава сједницама 
предсједник Скупштине, а у случају његове одсутности или 
спријечености замјењује га један од потпредсједника 
Скупштине. 

 (4)   На захтјев клуба одборника, предсједник Скупштине је 
обавезан сазвати сједницу Колегијума у року од седам дана од 
дана подношења захтјева. 

  (5) Предсједник Скупштине доставља члановима Колегијума 
позив и материјале за сједницу Колегијума, најкасније два дана 
прије дана сједнице Колегијума. 

  (6) Предсједник Скупштине, по потреби, сједницу Колегијума 
може сазвати и телефонски и приједлог питања предложити на 
самој сједници. 

 

Члан 36. 

 

 (1) На сједницама Колегијума води се скраћени записник. 

 (2) Секретар Скупштине одговоран је за вођење записника 
на сједницама Колегијума. 

 (3) Секретар Скупштине дужан је да члановима Колегијума, 
уз позив за сједницу Колегијума, достави записник са претходне 
сједнице.  
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4. Клубови одборника 

 

Члан 37. 

 

 (1) У Скупштини се оснивају клубови одборника. 

 (2) Клуб одборника могу основати најмање три одборника. 

 (3) Клуб одборника може имати свој назив. 

 (4) Клуб одборника се конституише тако што се предсједнику 
Скупштине подноси списак чланова, који је потписао сваки члан 
клуба одборника. На списку се посебно назначава име и презиме 
предсједника клуба одборника и његовог замјеника. 

 (5) Одборник може бити члан само једног клуба одборника. 

 (6) Клуб одборника учествује у раду Скупштине на начин 
утврђен овим пословником. 

 

Члан 38. 

 

 (1) Клуб одборника представља предсједник клуба 
одборника. 

 (2) У току засједања Скупштине, клуб одборника може 
овластити једног свог члана да изнесе став о одређеној тачки 
дневног реда, о чему предсједник клуба обавјештава 
предсједника Скупштине. 

 (3) Ако клуб одборника представља замјеник предсједника 
или овлашћени представник клуба, он преузима овлашћења 
предсједника клуба. 

 

Члан 39. 

 

 (1) Предсједник клуба одборника у писаном облику 
обавјештава предсједника Скупштине о промјени састава клуба. 

 (2) Приликом приступања нових чланова клубу, предсједник 
клуба доставља предсједнику Скупштине њихове потписане 
изјаве о приступању. 

 (3) У току засиједања Скупштине, предсједник или замјеник 
предсједника клуба одборника има право да затражи 
петнаестоминутну паузу за консултације са члановима клуба 
одборника о одређеној тачки дневног реда. 

 

Члан 40. 

 

 (1) Скупштина обезбјеђује просторне услове за рад клубова 
одборника, као и неопходна финансијска средства за њихов рад. 

 (2) Стручне и административно-техничке послове за потребе 
клубова одборника обавља организациона јединица за 
скупштинске послове у Градској управи.  

 

5. Радна тијела Скупштине 

 

Члан 41. 

 

 За разматрање питања из надлежности Скупштине, 
предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и 
разматрање других питања оснивају се комисије, одбори и 
савјети као стална и повремена радна тијела Скупштине. 

 

Члан 42. 

 

 (1) Радна тијела имају предсједника и одређени број 
чланова. 

 (2) Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, 
предлаже дневни ред и предсједава сједницама. 

 (3) Мандат радног тијела траје колико и мандат Скупштине.  

 

Члан 43. 

 

 (1) Састав радног тијела одговара страначкој заступљености 
у Скупштини. 

 (2)  Одборник може бити члан једног или више радних тијела. 

 (3) За чланове појединих радних тијела, поред одборника, 
могу се бирати научни и стручни радници из области која је у 
надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може бити 
већи од половине укупног броја чланова радног тијела 
Скупштине. 

 (4) У случају из става 3. овог члана предсједник радног тијела 
може бити само одборник. 

 

Члан 44. 

 

 (1) Стална радна тијела оснивају се овим пословником, у 
складу са законом и Статутом. 

 (2) Повремена радна тијела оснивају се посебном одлуком 
Скупштине којом се одређује дјелокруг рада, овлаштења и 
састав радног тијела. 

 

Члан 45. 

 

 Као стална радна тијела Скупштине оснивају се комисије, 
одбори и савјети, чији састав предлаже Комисија за избор и 
именовањe, уз претходне консултације са клубовима одборника. 

 

Члан 46. 

 

 (1) Радна тијела Скупштине: 

 1) разматрају материјале из свог дјелокруга рада која су на 
дневном реду сједнице Скупштине, 
 2) заузимају ставове према питањима из свог дјелокруга, 
 3) подносе извјештаје, мишљења, сугестије и приједлоге 
Скупштини, 
 4) подносе Скупштини на усвајање приједлоге аката из 
свог дјелокруга рада, у склaду са законом, Статутом и овим 
пословником, 
 5) разматрају и покрећу иницијативе и дају приједлоге за 
рјешавање одређених питања из надлежности Скупштине и 
 6) врше и друге послове из своје надлежности у складу са 
овим пословником и другим актима Скупштине. 
 (2) Радна тијела могу донијети своје програме рада који 
морају бити усклађени са Програмом рада Скупштине 

 

Члан 47. 

 

 (1) Радно тијело ради у сједницама које су отворене за 
јавност.  

 (2) Сједницу радног тијела сазива предсједник радног тијела 
по сопственој иницијативи или на захтјев предсједника 
Скупштине или већине чланова радног тијела. 

 (3) Позив за сједницу радног тијела, са приједлогом дневног 
реда, упућује се члановима радног тијела најкасније три дана 
прије одржавања сједнице. 

 (4) Предсједник радног тијела може, када за то постоје 
оправдани разлози, сједницу сазвати и у краћем року, а дневни 
ред може предложити на самој сједници. 

 (5)  Ако је предсједник спријечен да присуствује сједници или 
одбије да сазове сједницу радног тијела, сједницу ће сазвати 
замјеник предсједника радног тијела или члан радног тијела кога 
одреди већина чланова радног тијела ако радно тијело нема 
замјеника предсједника или замјеник предсједника одбије да 
сазове сједницу радног тијела. У случају  спријечености 
предсједника да присуствује сједници радног тијела, а радно 
тијело нема замјеника предсједника,  сједници предсједава члан 
кога одреди радно тијело.  

 (6) Сједнице радних тијела се одржавају ако им присуствује 
већина од укупног броја чланова радног тијела, а одлуке се 
доносе већином гласова од укупног броја чланова. 

 (7) Код утврђивања кворума и резултата гласања, 
предсједник радног тијела сматра се чланом тог радног тијела. 

 

Члан 48. 

 

 Радна тијела међусобно сарађују о питањима која су од 
заједничког интереса и могу да одржавају заједничке сједнице.  

 

Члан 49. 

 

 Предсједник радног тијела покреће иницијативу за 
разматрање појединих питања из дјелокруга радног тијела, 
брине се о обавјештавању радног тијела и одборника о 
проблемима из дјелокруга радног тијела, сарађује са 
предсједницима других радних тијела Скупштине, припрема и 
сазива сједнице и предсједава сједницама, потписује акте које 
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доноси радно тијело, брине се о спровођењу закључакa и других 
аката радног тијела, на сједницама Скупштине образлаже 
ставове и мишљења радног тијела и врши и друге послове 
утврђене овим пословником. 

 

Члан 50. 

 

 Радна тијела подносе Скупштини редовне извјештаје о свом 
раду најмање једном годишње у оквиру годишњег извјештаја о 
раду сталних радних тијела Скупштине Града. 

 

Члан 51. 

 

 (1) Радно тијело дужно је размотрити свако питање из свог 
дјелокруга које је на дневном реду сједнице и о томе 
Скупштини Града поднијети извјештај, а питање из свог 
дјелокруга може размотрити и на основу сопствене иницијативе 
и о томе, према потреби поднијети извјештај Скупштини Града. 

 (2) Извјештај радног тијела садржи мишљење и став радног 
тијела према питању које је разматрано. 

 (3) Члан радног тијела може о заузетом ставу на сједници 
радног тијела издвојити мишљење, које се на његов захтјев 
уноси у извјештај радног тијела. 

 (4) Предсједник радног тијела потписује извјештај радног 
тијела и одговоран је за његову вјеродостојност. 

 (5) Извјестилац се на сједници Скупштине изјашњава у 
складу са ставовима које је заузело радно тијело и не може 
измијенити приједлог или одустати од става радног тијела, ако 
га радно тијело за то није овластило. 

 (6) О раду радног тијела води се записник, који потписује 
предсједник радног тијела. 

 

Члан 52.  

 

 (1) Члана радног тијела Скупштина може разријешити 
дужности и прије истека мандата: 

 1) ако поднесе оставку,  

 2) због болести која га онемогућава да обавља дужност, 

 3) ако не извршава или неблаговремено извршава 
дужности члана радног тијела, 

 4) ако најмање два пута узастопно неоправдано изостане 
са сједнице.  

 (2) Поступак за разрјешење члана радног тијела може се 
покренути на приједлог: 

 1) радног тијела,  

 2) предсједника радног тијела, 

 3) одборника и 

 4) предсједника Скупштине. 

 (3) Приједлог за разрјешење мора бити у писаној форми, уз 
навођење разлога због којих се предлаже разрјешење дужности 
члана радног тијела. 

 

Члан 53. 

 

 (1) Стална радна тијела Скупштине су комисије, одбори и 
савјети. 

 (2) Комисије Скупштине су: 

 1) Комисија за избор и именовање, 

 2) Комисија за статут и прописе, 

 3) Комисија за буџет и финансије, 

 4) Комисија за награде и признања, 

 5) Комисија за вјерска питања, 

 6) Комисија за мјесне заједнице. 

 (3) Одбори Скупштине су: 

 1) Одбор за праћење примјене Кодекса понашања, 

 2) Одбор за равноправност полова, 

 3) Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и 
представке,  

 4) Одбор за регионалну и међународну сарадњу, 

 5) Одбор за питања омладине и младих, 

 6) Одбор за здравље. 

 (4) Савјети Скупштине су: 

 1) Савјет за спорт, 

 2) Савјет за културу и 

 3) Савјет за развој пољопривреде и села. 

5. 1  Комисија за избор и именовање 

 

Члан 54.  

 

 Комисија за избор и именовање: 

 1) утврђује приједлоге за избор, именовање и разрјешење 
функционера које бира или именује Скупштина,  

 2) утврђује приједлог за састав радних тијела Скупштине,  

 3) утврђује приједлог за именовање вршиоца дужности 
секретара, 

 4) разматра изјештај комисије за избор за спровођење јавног 
конкурса за избор и именовање секретара Скупштине и утврђује 
приједлог рјешења о именовању секретара Скупштине, 

 5) разматра извјештаје комисије за избор за спровођење 
јавног конкурса за избор и именовање директора јавних 
установа чији је оснивач Град и утврђује приједлог рјешења о 
именовању директора, 

 6) утврђује приједлог одлуке о одборничком додатку и 
накнадама за рад радних тијела Скупштине, 

 7)  утврђује приједлог одлуке о  платама и другим правима 
функционера Града,     

      8) утврђује приједлог одлуке о утврђивању Листе стручњака  
за именовање конкурсних комисија за спровођење поступка за 
пријем службеника у Градску управу Града Дервента, 

 9) утврђује приједлог одлуке о садржају, облику  одборничке 
легитимације и начину вођења евиденције о издатим 
одборничким легитимацијама,             

 10) сарађује са одговарајућим политичким странкама, 
органима, организацијама и установама у рјешавању кадровске 
политике у оквиру своје надлежности и  

      11) разматра и друга питања која су утврђена законом и овим 
пословником. 

 

Члан 55. 

 

 (1) Комисија за избор и именовање има предсједника, 
замјеника предсједника и три члана који се бирају из реда 
одборника у Скупштини. 

 (2) Предсједник комисије и један члан бирају се из реда 
политичке странке, односно коалиције која је освојила највећи 
број мандата у Скупштини, а по једног члана предлажу остале 
политичке странке, односно коалиције у односу на број освојених 
мандата у Скупштини. 

 (3) Уколико двије политичке странке, односно коалиције 
освоје исти број мандата, мјесто предсједника и члана у 
Комисији има политичка странка која је освојила већи проценат 
гласова у односу на број важећих гласова. 

 (4) Листу кандидата за избор предсједника, замјеника и 
чланова Комисије за избор и именовање подноси Радно 
предсједништво на првој сједници Скупштине, а на основу 
претходних консултација са политичким странкама и 
коалицијама које имају своје одборнике у Скупштини. 

 

5.2. Комисија за статут и прописе 

 

Члан 56. 

 

 Комисија за статут и прописе: 

 1) разматра нацрт и приједлог Статута Града,  
 2) утврђује нацрт и приједлог Пословника о раду 
Скупштине, 
 3) прати, разматра и анализира доношење Статута и 
Пословника, као и потребу њихове даље разраде и доградње,  
 4) разматра питања у вези са усаглашавањем Статута са 
Уставом и законом, 
 5) разматра приједлоге за покретање поступка за промјену 
Статута и Пословника,  
 6) разматра нацрте и приједлоге одлука и других аката које 
доноси Скупштина у погледу њихове усаглашености са Уставом, 
законом и Статутом,  
 7) даје мишљење о поднесеним амандманима на 
приједлоге аката које разматра,  
 8) разматра приједлоге за давање аутентичних тумачења 
одлука и других аката Скупштине и утврђује приједлог текста 
аутентичног тумачења,  
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 9) разматра и даје мишљење на одговор предлагача, 
односно стручног обрађивача одлуке или другог општег акта по 
иницијативи или приједлогу за оцјену уставности и законитости 
аката које је донијела Скупштина, 
 10) разматра општа акта других органа и организација које 
потврђује или на које даје сагласност Скупштина и о томе даје 
мишљење и приједлоге Скупштини,  
 11) утврђује и сачињава пречишћене текстове одлука и 
других општих аката на основу овлашћења Скупштине, 
 12) разматра иницијативе за доношење општих аката 
Скупштине и 
 13) разматра и друга питања која се односе на примјену 
Статута, Пословника и других општих аката Скупштине и о тим 
питањима доставља мишљење Скупштини. 

 

Члан 57. 

 

 Комисија за статут и прописе 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 
стручних и научних радника из области права. 

 

5.3. Комисија за буџет и финансије 

 

Члан 58. 

 

 Комисија за буџет и финансије: 

1) прати израду и разматра  нацрт и приједлог буџета 
Града и извјештаје о извршењу буџета Града и обавезна је да 
поднесе своје мишљење о буџетском приједлогу и извјештају о 
извршењу буџета, 

 2) разматра и друге финансијске документе које доноси 
Скупштина и о њима даје своје мишљење, 
 3) прати остваривање прихода и расхода Града, 
спровођење утврђене политике, извршавање закона, других 
прописа и аката Скупштине у овој области, 
 4) разматра питања коришћења буџетских средстава од 
буџетских корисника, 
 5) предлаже Скупштини доношење мјера за рационалније 
и ефикасније коришћење буџетских средстава и остваривање 
утврђене политике у области прихода и расхода Града, 
 6) врши и друге послове из ове области по одлукама и 
закључцима Скупштине. 

 

Члан 59. 

 

 Комисија за буџет и финансије има предсједника, замјеника 
предсједника и једног члана, од  којих се предсједник и један 
члан бирају из реда одборника у Скупштини, а један члан из реда 
стручних лица економске струке. 

 

5.4. Комисија за награде и признања 

 

Члан 60. 

 

 Комисија за награде и признања: 

 1) предлаже Скупштини доношење одлука о установљењу 
награда и признања Града која се додјељују за радове и дјела 
која заслужују опште признање и истицање,  

 2) утврђује критеријуме и поступак за додјелу награда и 
признања и брине се о њиховом спровођењу,  

 3) брине се да ликовно или друго умјетничко рјешење 
награде симболизује историјске и културне вриједности Града,  

 4) предлаже обезбјеђење буџетских и других средстава за 
новчани износ награде или признања, 

 5) разматра приједлоге одлуке о проглашењу почасног 
грађанина и утврђује приједлог одлуке о проглашењу почасног 
грађанина, 

 6) припрема и утврђује приједлоге за додјелу награда и 
признања. 

 

Члан 61. 

 

 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. 

 

5.5. Комисија за вјерска питања 

 

Члан 62. 

 

 Комисија за вјерска питања: 

 1) прати спровођење закона и других прописа који се 
односе на вјерске заједнице и даје Скупштини и другим органима 
у Граду мишљења и приједлоге о појединим питањима из односа 
органа локалне самоуправе и вјерских заједница,  

 2) ради на остваривању сарадње са вјерским заједницама 
које дјелују на подручју Града,  

 3) разматра питања и информације о вјерској, националној 
и етничкој толеранцији и најмање једном годишње о томе 
подноси извјештај Скупштини, 

 4) залаже се за остваривање вјерске и националне 
толеранције на подручју Града и  

 5) обавља и друге послове из ове области. 

 

Члан 63. 

 

 Комисија за вјерска питања 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. 

 

5.6. Комисија за мјесне заједнице 

 

Члан 64. 

 

 Комисија за мјесне заједнице: 

1) разматра иницијативе за оснивање мјесних заједница и 
процјењује њихову оправданост, 

2) разматра приједлоге аката о оснивању и раду мјесне 
заједнице, односно приједлог одлуке о цјелисходности 
иницијативе за оснивање мјесне заједнице,  

3) разматра питања поступка оснивања мјесних заједница, 

4) анализира рад органа мјесних заједница и предлаже 
мјере за унапређивање њиховог рада,  

5) предлаже мјере којима се подстиче међусобна сарадња, 
повезивање и удруживање средстава мјесних заједница на 
рјешавању питања од заједничког интереса, 

6) разматра питања финансирања рада мјесних заједница 
и предлаже расподјелу буџетских средстава мјесним 
заједницама за финансирање рада органа мјесних заједница, 

7) разматра приједлоге, примједбе и иницијативе упућене 
градским органима у вези са радом мјесних заједница и о томе 
извјештава Скупштину,  

8) разматра извјештаје и информације о стању објеката и 
комуналне и друге инфраструктуре у мјесним заједницама и 
предлаже предузимање одређених мјера, 

9) доставља Скупштини мишљења, иницијативе и 
приједлоге из свог дјелокруга рада и  

10) обавља и друге послове из ове области у складу са 
одлукама и закључцима Скупштине. 

 

Члан 65. 

 

 Комисија за мјесне заједнице 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 
чланова савјета мјесних заједница. 

 

5.7. Одбор за праћење примјене Кодекса 
понашања 

Члан 66. 

 

 Одбор за праћење примјене Кодекса понашања: 

 1)  доноси Пословник о раду Oдбора за праћење примјене 
Кодекса понашања ( у даљем тексту: Одбора) 

 2)  прати и анализира примјену Кодекса понашања 
одборника Скупштине (у даљем тексту: Кодекса), 
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3) прати рад одборника Скупштине и указује на појаве 
кршења Кодекса, 

 4) разматра пријаве одборника, грађана, удружења 
грађана и других организација о кршењу Кодекса и води 
поступак на основу тих пријава,   

 5)  подноси извјештаје Скупштини Града са препорукама 
за изрицање мјера,  

 6)  обавјештава јавност о свом раду и изреченим мјерама, 

 7)  савјетује изабране представнике и друга 
заинтересована лица о питањима везаним за Кодекс, 

 8)  стара се о афирмацији Кодекса, 

 9) предлаже измјене и допуне Кодекса у складу са 
препорукама грађана и налазима проистеклим из рада одбораи 

 10)  обавља и друге послове утврђене Кодексом и актима 
Скупштине. 

 

Члан 67. 

 

 Одбор 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. 

 

 5.8. Одбор за равноправност полова 

 

Члан 68. 

 

 Одбор за равноправност полова: 

 1) прати примјену принципа равноправности полова у 
управљању и одлучивању,  
 2) разматра нацрте и приједлоге одлука које доноси 
Скупштина из аспекта равноправности полова, 
 3) иницира да се у надлежним органима и институцијама 
сачине програми и планови побољшања полне заступљености у 
органима власти на свим нивоима, 
 4) посредством медија утиче на развијање свијести код 
грађана о равноправности полова, 
 5) посредством надлежних органа утиче на елиминацију и 
спречавање свих облика насиља у јавној сфери живота, као и на 
спречавање директне и индиректне дискриминације засноване 
на полу, 
 6) активно учествује на унапређивању права 
равноправности и заштите грађана и предлаже мјере за 
уклањање свих облика дискриминације, а посебно које се односе 
на рад и запошљавање, социјалну и здравствену заштиту, 
образовање, културу и информисање и заштиту од насиља у 
породици, 
 7) остварује сарадњу са удружењима грађана из ове 
области и Гендер Центром Владе РС и 
 8) обавља и друге послове из ове области у складу са 
законом и актима Града.  

        

Члан 69. 

 

         Одбор за равноправност полова 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 сродних удружења. 

 

 5.9. Одбор за заштиту људских права, друштвени 
надзор и представке 

Члан 70. 

 

 Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и 
представке:  

 1) разматра питања остваривања и заштите слобода и 
права грађана, а посебно питања која се тичу кршења слобода 
и права од Градске управе и институција које врше јавна 
овлаштења из надлежности Града, 

 2) указује на појаве и проблеме у остваривању и заштити 
људских права и слобода и предлаже мјере Скупштини, у циљу 
њихове заштите,  

 3) разматра представке и притужбе које се односе на права 
и дужности из надлежности Града, које грађани или правна лица 

упућују или непосредно подносе Скупштини и о томе 
обавјештава подносиоца, 

 4) испитује, посредством надлежних одјељења и сужби 
Градске управе, основаност представки и притужби, предлаже 
надлежним службама предузимање на закону заснованих мјера, 
те о томе обавјештава подносиоце представки и притужби,  

 5) разматра иницијативе грађана и организација за 
покретање одговорности носилаца јавних функција и, према 
потреби, предлаже Скупштини и другим надлежним органима 
покретање поступка за утврђивање њихове одговорности за 
кршење права и слобода грађана или за прекорачење, односно 
невршење њихових овлаштења,  

 6) разматра и друга питања из домена заштите људских 
права и слобода, као и могућност побољшања рада Градске 
управе и институција које врше јавна овлаштења из 
надлежности Града,  

 7) обавља и друге послове из ове области у складу са 
одлукама и закључцима Скупштине.  

 

Члан 71. 

 

Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и 
представке 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 научних и стручних 
радника из области права. 

 

 5.10. Одбор за регионалну и међународну сарадњу 

 

Члан 72. 

 

Одбор за регионалну и међународну сарадњу: 

 1) прати сарадњу Града са другим општинама и градовима, 
као и локалним заједницама других држава и о томе 
обавјештава Скупштину,  
 2) ради на развијању економске, научне, културне и друге 
сарадње Града са другим општинама и градовима у Републици 
Српској, Федерацији Босне и Херцеговине и у иностранству и 
успоставља сарадњу са одговарајућим органима, 
 3) разматра анализе о производним концепцијама и 
заједничким улагањима са иностраним партнерима, оцјењује 
услове за оснивање мјешовитих предузећа и о томе даје 
мишљење Скупштини, 
 4) координира рад свих градских институција у 
остваривању међународне и регионалне сарадње,  
 5) даје мишљење Скупштини о приједлозима за 
закључивање споразума о успостављању сарадње са другим 
једицама локалне самоуправе и другим организацијама и 
заједницама у оквиру регионалне и међународне сарадње те о 
успостављању економске  и других облика сарадње и 
 6) подноси Скупштини извјештаје о оставривању 
регионалне и међународне сарадње, 

         7) предлаже Скупштини Града покретање иницијативе о 
братимљењу са другим општинама и градовима у земљи  и 
иностранству, 

         8) обавља и друге послове на развијању регионалне и 
међународне сарадње. 

 

Члан 73. 

 

Одбор за регионалну и међународну сарадњу 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 стручних лица из области привреде и 
друштвених дјелатности. 

 

5.11. Одбор за питања омладине и младих 

       

 Члан 74. 

 

 Одбор за питања омладине и младих: 

 1) предлаже Скупштини средњорочни и краткорочни план 
омладинске политике за подручје Града, 

 2) разматра приједлог и даје мишљење о организовању 
омладинских манифестација од интереса за Град, 
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 3) прати стање и појаве у животу и раду младих и предлаже 
Скупштини програме и мјере за дјеловање градских органа и 
служби у овој области,  

 4) ради на сузбијању малољетничке делинквенције, 
наркоманије и других токсикоманија, иницира покретање 
пројеката и реализацију активности на превентивном дјеловању 
међу младима,  

 5) предлаже програме креативног ангажовања и едукације 
младих у области културе, спорта и других активности,  

 6) остварује сарадњу са домаћим и међународним 
организацијама и институцијама које се баве питањима младих, 
без обзира да ли ове организације дјелују на професионалној 
или волонтерској основи и 

 7) врши и друге послове из ове области на основу одлука 
Скупштине. 

 

Члан 75. 

 

 (1) Одбор за питања омладине и младих има предсједника, 
замјеника предсједника и три члана. 

 (2) Предсједник и два члана бирају се из реда одборника у 
Скупштини општине, а два члана чине представници 
омладинских савјета. 

 (3) Уколико на нивоу Града нису формирани омладински 
савјети, два члана Одбора бираће се из реда омладинских 
организација путем јавног конкурса. 

 (4) Јавни конкурс расписује и спроводи Комисија за избор и 
именовање Скупштине Града. 

 

5.12. Одбор за здравље 

 

Члан 76. 

 

 Одбор за здравље: 

 1) прати и анализира стање у здравству на подручју Града, 
подноси иницијативе и предлаже предузимање одговарајућих 
мјера, 

 2) разматра  приједлоге планова развоја и мреже 
здравстевних установа на подручју Града и о томе заузима 
ставове и доставља мишљење, 

 3) разматра приједлоге аката о оснивању задравствених 
установа на подручју Града, 

 4) разматра извјештаје и информације о раду 
здравствених установа и о томе доставља своје мишљење, 

 5) разматра друга питања и извршава послове из области 
здравствене заштите становништва, у складу са законом и 
другим прописима и актима Скупштине. 

 

Члан 77. 

 

Одбор за здравље има предсједника, замјеника 
предсједника и три члана, од којих се предсједник и два члана 
бирају из реда одборника, а два члана из реда здравствених 
радника и других стручних лица. 

 

5.13. Савјет за спорт 

 

Члан 78. 

 

 Савјет за спорт: 

 1) разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о 
организацији спорта на нивоу Града, као и кориштење спортских 
објеката и терена,  

 2) разматра приједлоге и даје мишљење о одржавању 
спортских манифестација од значаја за Град, Републику Српску 
и Босну и Херцеговину, које се финансирају из буџета Града,  

 3) успоставља спортску сарадњу са другим општинама и 
градовима у Републици Српској и шире,  

 4) успоставља сарадњу са спортским организацијама, 
општинским и градским  савезима, установама и институцијама 
у области спорта и физичке културе, 

 5) утврђује и предлаже Скупштини годишњи календар 
спортских манифестација, које се финансирају из буџета Града,  

 6) утврђује приједлог одлуке о проглашењу најистакнутијих 
спортских колектива и појединаца и додјеле годишњих 
признања, 

 7) утврђује приједлог одлуке о додјели финансијских 
средстава предвиђених буџетом Града, за спортске колективе и 
појединце и упућује их Скупштини на доношење, 

 8) обавља и друге послове из области спорта у складу са 
одлукама и закључцима Скупштине.   

 

Члан 79. 

 

 Савјет за спорт 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  спортских 
стручњака, спортиста и спортских радника. 

 

5.14. Савјет за културу 

 

Члан 80. 

 

 Савјет за културу: 

 1) разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о 
организовању и одржавању манифестација у области културе од 
интереса за Град, 

 2) предлаже Скупштини оснивање институција у области 
културе од значаја за Град, 

 3) остварује сарадњу са институцијама у области културе 
у Граду, Републици Српској и шире,  

 4) даје приједлоге и мишљења Скупштини у вези са 
финансирањем манифестација и институција из области 
културе, из буџета Града, 

 5) разматрa годишњи календар културних манифестација 
на подручју Града које се финансирају из буџета Града и  
Скупштини Града даје мишљење о предложеном календару 
културних манифестација, 

 6) утврђује приједлог одлуке о проглашењу најистакнутијих 
колектива и појединаца у области културе и додјели годишњих 
признања, 

 7) разматра приједлог одлуке о додјели финансијских 
средстава, предвиђених буџетом за пројекте и активности 
колектива и појединаца у области културе и упућује их 
Скупштини на доношење и 

 8) ) обавља и друге послове из ове области у складу са 
одлукама и закључцима Скупштине.  

 

Члан 81. 

 

 Савјет за културу 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 истакнутих радника 
у области културе. 

 

5.15. Савјет за развој пољопривреде и села 

 

Члан 82. 

 

 Савјет за развој пољопривреде  и села: 

 1) разматра питања из надлежности Града која се односе 
на пољопривреду и село, 

 2) даје приједлог и мишљење о питањима из области 
пољопривреде о којима одлучује Скупштина Града, 

 3) утврђује критеријуме на приједлог надлежног одјељења 
Градске управе за додјелу награда  најуспјешнијим 
пољопривредним произвођачима, 

 4) покреће поступак за додјелу награда најуспјешнијим 
пољопривредним произвођачима, 

 5) остварује сарадњу са асоцијацијама произвођача и 
другим институцијама које се баве питањем пољопривреде и 
села. 

Члан 83. 

 

Савјет за развој пољопривреде и села има предсједника, 
замјеника предсједника и пет чланова, од којих се предсједник и 
један  члан  бирају из реда одборника у Скупштини, два члана из 
реда стручних лица из области пољопривреде и три  
представника пољопривредних произвођача. 
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ГЛАВА V   

НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ 

 

1. Сједница Скупштине 

 

Члан 84. 

 

 (1) Скупштина ради у сједницама које су отворене за јавност. 

 (2) Скупштина одржава редовне, тематске, свечане и 
ванредне сједнице. 

 (3) Сједнице Скупштине одржаваају се у секуларном 
амбијенту. 

Члан 85. 

 

 (1) Редовне сједнице одржавају се ради расправљања и 
одлучивања о питањима из надлежности Скупштине у складу са 
програмом рада. 

 (2) Тематске сједнице одржавају се ради разматрања и 
одлучивања о питањима од посебног интереса, на захтјев клуба 
одборника и Градоначелника. 

 (3) Свечане сједнице одржавају се поводом Дана Града, а 
могу се по посебној одлуци Скупштине одржати у част неког 
другог догађаја или личности. 

 (4) Ванредне сједнице одржавају се изузетно, у случајевима 
опасности по јавну сигурност и сигурност грађана ширих 
размјера, елементарних непогода и епидемија.   

 (5) Сједнице из става 4. овог члана могу се сазвати у 
роковима краћим од оних који су предвиђени овим пословником, 
а дневни ред сједнице може се предложити на самој сједници, у 
складу са околностима које налажу сазивање ванредне 
сједнице. 

 

2. Сазивање сједнице 

 

Члан 86. 

 

 (1) Сједницу Скупштине сазива предсједник Скупштине по 
потреби, а најмање једном у два мјесеца. 

 (2) Предсједник Скупштине  сазива сједницу Скупштине по 
сопственој или иницијативи Градоначелника или 1/3 одборника 
у року од 15 дана од дана подношења захтјева. 

 (3) Ако сједницу Скупштине не сазове предсједник 
Скупштине у року из става 2. овог члана, односно 
потпредсједници Скупштине  у случају када је предсједник 
Скупштине  спријечен да је сазове или одбије да је сазове, 
Скупштину сазива подносилац захтјева у року од осам дана од 
истека рока из става 2. овог члана. 

 (4) У случају из става 3. овог члана сједници Скупштине 
предсједава одборник којег одреди Скупштина, ако су 
предсједник, односно потпредсједници Скупштине спријечени 
или одбију да предсједавају сједници. 

 (5) Сједница Скупштине сазвана у складу са ставом 2. и 3. 
овог члана мора се одржати у року од 15 дана од дана сазивања. 

 (6) Сједница Скупштине сазвана супротно одредбама овог 
члана сматра се незаконитом, а донесени акти ништавим. 

 

Члан 87. 

 

 (1) Позив за сједницу Скупштине упућује се одборницима 
најмање осам дана прије одржавања сједнице заједно са 
приједлогом дневног реда и припремљеним материјалима по 
појединим тачкама дневног реда. 

 (2) Изузетно од става 1. овог члана, позив за сједницу 
Скупштине може се упутити одборницима најмање седам дана 
прије одржавања сједнице, уколико такву одлуку донесе 
Колегијум Скупштине. 

 (3) Поред одборника позив за сједницу са припремљеним 
материјалима упућује се и: Градоначелнику и замјенику 
Градоначелника, начелницима одјељења и служби Градске 
управе, другим обрађивачима и предлагачима материјала, 
посланицима Народне скупштине Републике Српске, 
делегатима у Вијећу народа Републике Српске, међународним 
организацијама које прате имплементацију изборних резултата 
и акредитованим средствима јавног информисања. 

 (4) На сједнице Скупштине могу се позвати представници 
правних и грађанско-правних лица, других организација и 

заједница када су на дневном реду питања од значаја за њихов 
рад и функционисање. 

 (5) О позивању на сједнице из става 4. овог члана одлучује 
предсједник Скупштине. 

 

3. Кворум за рад Скупштине 

 

Члан 88. 

 

      (1) Предсједник Скупштине отвара сједницу и утврђује да ли 
постоји кворум за рад. 

      (2) За рад Скупштине, на почетку сједнице и током цијелог 
засиједања, мора бити присутна већина од укупног броја 
одборника у Скупштини. 

      (3) Сваки одборник може у току сједнице захтијевати поновно 
утврђивање кворума. 

      (4) Ако предсједник Скупштине, у било ком моменту, утврди 
да не постоји кворум, сједница се прекида, односно одлаже за 
период док се не стекну услови за одржавање сједнице. 

     (5) Предсједник Скупштине, након утврђивања постојања 
кворума за рад, обавјештава Скупштину који су одборници 
спријечени присуствовати сједници и из којих разлога. 

 

4. Дневни ред сједнице Скупштине 

 

Члан 89. 

 

 (1) Приједлог дневног реда редовне сједнице подноси 
предсједник Скупштине, на основу  приједлога  Колегијума 
Скупштине. 

 (2) Приједлог за уврштавање одређеног питања у дневни ред 
сједнице има право да поднесе сваки одборник, предсједник 
радног тијела Скупштине, клуб одборника и Градоначелник. 

 (3) Дневни ред сједнице Скупштине утврђује се на основу 
приједлога дневног реда садржаног у позиву за сједницу  и 
приједлога овлаштених предлагача из става 2. овог члана, на 
почетку сједнице, већином гласова од укупног броја одборника 
Скупштине. 

 (4) Уколико је поднесен приједлог да се одређено питање 
уврсти у дневни ред, о том приједлогу, без расправе, а након 
саслушања образложења о хитности приједлога, одлучује 
Скупштина посебним гласањем већином гласова укупног броја 
одборника.  Усвојени приједлог за допуну дневног реда постаје 
саставни дио приједлога дневног реда. 

      (5) Ако предлагач за разматрање одређеног питања на 
сједници Скупштине није обезбиједио писани материјал ради 
упознавања одборника, или ако предсједник Скупштине сматра 
да нема услова да се предложено питање разматра на сједници, 
предсједник Скупштине неће то питање ставити на гласање, 
изузев ако приједлог за допуну дневног реда подноси најмање 
1/3 одборника.  

      (6) Овлашћени предлагач из става 2. овог члана може 
предложити да се одређено питање скине из приједлога дневног 
реда, о чему се Скупштина посебно изјашњава уколико се 
предлагач те тачке дневног реда не слаже са приједлогом за 
скидање из дневног реда. 

      (7) Предлагач тачке дневног реда, може свој приједлог 
повући прије него што се усвоји дневни ред сједнице. 

 (8) Након што Скупштина одлучи о сваком поднесеном 
приједлогу за измјене и допуне дневног реда, у смислу става 4. 
и 6. овог члана, на приједлог предсједника Скупштина усваја 
дневни ред у цјелини, већином гласова укупног броја одборника. 

      (9) Предсједник Скупштине објављује усвојени дневни ред 
сједнице Скупштине.   

 

Члан 90. 

 

      (1) Послије објављивања усвојеног дневног реда прелази се 
на разматрање појединих питања према утврђеном редослиједу 
у дневном реду. 

      (2) У току сједнице Скупштина може  измијенити редослијед 
појединих тачака дневног реда, али се не могу додавати нове 
тачке дневног реда нити изостављати тачке које су  уврштене у 
дневни ред сједнице Скупштине. 

 (3) Изузетно од става 2. овог члана, Скупштина може на 
образложен приједлог предлагача  тачке дневног реда, ту тачку 
скинути са усвојеног дневног реда. 
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5. Разматрање тачака дневног реда 

 

Члан 91. 

 

 (1) Одборници имају право да активно учествују у раду и 
одлучивању на сједницама Скупштине. 

 (2) У раду сједнице, без права одлучивања, могу учествовати 
Градоначелник, начелници одјељења Градске управе, чланови 
радних тијела Скупштине, посланици са подручја Града, научни, 
стручни и јавни радници, предсједници савјета мјесних 
заједница, представници грађана и удружења грађана, ако су 
позвани да учествују у расправи о питањима из њихове 
надлежности.  

 (3) Сва заинтересована лица могу, у складу са техничким 
могућностима и условима рада Скупштине, присуствовати, 
односно пратити рад Скупштине, без права учешћа у расправи и 
одлучивању.  

 (4) Лица из става 3. овог члана дужна су да претходно најаве 
предсједнику Скупштине присуство сједници и дужни су да у 
потпуности поштују уобичајени ред.  

 

Члан 92. 

 

 (1) Сједницама Скупштине обавезно је присуство 
представника предлагача материјала који се налази на дневном 
реду Скупштине, ради давања стручног мишљења и појашњења 
у вези са материјалом, ако се за то укаже потреба. 

      (2) У случају одсуства представника предлагача материјала, 
уколико постоји потреба за додатним појашњењем или 
мишљењем, та тачка може се скинути са дневног реда сједнице, 
о чему се Скупштина изјашњава закључком. 

 

Члан 93. 

 

 (1) Одборници и остали учесници на сједници Скупштине 
могу да говоре након што добију ријеч од предсједника 
Скупштине. 

 (2) Пријаве за ријеч могу да се подносе до завршетка 
претреса о појединим тачкама дневног реда. 

 

Члан 94. 

 

 (1) Предсједник Скупштине даје ријеч одборницима према 
редослиједу којим су се пријавили. 

      (2) Одборник у расправи може да говори само о питању о 
коме се расправља по утврђеном дневном реду, а ако се удаљи 
од дневног реда, предсједник Скупштине ће га упозорити да се 
држи дневног реда, односно одузети му ријеч ако се и послије 
упозорења не држи дневног реда. 

 (3) Одборник може само једном учествовати у излагању о 
свакој тачки дневног реда. 

 (4) Други учесници на сједници, посланици Народне 
скупштине Републике Српске, делегати у Вијећу народа 
Републике Српске могу се обратити Скупштини само по једном 
питању у трајању од најдуже пет минута, изузев уколико буду 
посебно позвани на обраћање од стране предсједника 
Скупштине. 

      (5) За вријеме говора одборника или другог учесника у 
расправи, није дозвољено ометање говорника нити било какво 
друго понашање које нарушава ред на сједници. 

      (6) Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине, 
сваког учесника у раду Скупштине и да се једни другима 
обраћају са уважавањем, поштујући Кодекс понашања. 

      (7) Није дозвољено коришћење увредљивих израза нити 
изношење чињеница о приватном животу других лица. 

 

Члан 95. 

 

 (1) Одборник  у расправи, може у правилу, да говори само 

једном о одређеној тачки дневног реда, с тим да тај говор може 

да траје највише пет минута, а изузетно ако је извјестилац 

испред клуба одборника, може да говори два пута у укупном 

трајању од петнаест минута. 

(2) Градоначелник или овлашћено лице, уколико образлаже 

приједлог акта о којем се расправља има право на излагање у 

трајању од највише петнаест минута. 

 (3) Уколико одборник у свом излагању на сједници помене 
другог одборника наводећи његово име, презиме или функцију, 
односно погрешно протумачи његово излагање, одборник на 
кога се излагање односи има право на реплику. 

 (4) Уколико одборник у излагању помене клуб одборника или 
политичку странку, право на реплику има предсједник клуба, 
односно одборник те политичке странке. 

 (5) Одборнику који се пријави за реплику предсједник 
Скупштине одмах даје ријеч, а реплика не може трајати дуже од 
два минута. 

 (6) Одборник има право на једну реплику у току расправе о 
једној тачки дневног реда. 

      (7) О евентуалним одступањима у погледу дуже дискусије и 
броја реплика, Скупштина се посебно изјашњава. 

 

Члан 96. 

 

 (1) Одборнику који жели да говори о повреди овог 
пословника или о повреди утврђеног дневног реда, предсједник 
Скупштине даје ријеч чим је овај затражи и његов говор не може 
трајати дуже од два минута. 

 (2) Послије изнесеног приговора, предсједник Скупштине 
даје објашњење, а ако одборник није задовољан објашњењем, 
о томе се рјешава на сједници гласањем без посебне расправе. 

 

Члан 97. 

 

 (1) Ако одборник затражи ријеч да би исправио криви навод 
који је повод неспоразума или је изазвао потребу за 
објашњењем, предсједник Скупштине ће му дати ријеч чим се 
заврши излагање одборника који је изазвао потребу исправке 
кривог навода. 

    (2) Одборник се мора ограничити на исправку кривог навода 
и то излагање не може трајати дуже од два минута. 

 

Члан 98. 

 

 (1) На захтјев предсједника клуба одборника или најмање 1/3 
одборника, предсједник Скупштине може одредити паузу  у 
трајању до 15 минута, ради обављања консултација одборника 
у клубу. 

 (2) У нарочито оправданим случајевима, предсједник 
Скупштине може самоиницијативно одредити паузу у трајању до 
једног сата. 

Члан 99. 

 

    (1) У случајевима када није могуће одржати ред у складу са 
овим пословником и у случају губитка кворума, предсједник 
Скупштине прекида рад Скупштине. 

    (2) Предсједник Скупштине ће прекинути рад и  у другим 
случајевима, када тако Скупштина закључи. 

    (3) У случају прекида сједнице предсједник одређује вријеме 
одржавања наставка сједнице. 

    (4) Прекид сједнице може трајати до 15 дана. 

    (5) Предсједник Скупштине обавијестиће одборнике о 
наставку сједнице. 

    (6) У случају да предсједник Скупштине не сазове наставак 
сједнице у року из става 4. овог члана, наставак сједнице 
сазваће се сходном примјеном одредаба овог пословника о 
сазивању сједнице Скупштине.  

 

Члан 100. 

 

 (1) Послије усвајања дневног реда прелази се на претрес 
појединих питања по утврђеном дневном реду. 

 (2) Прва тачка дневног реда је усвајање записника са 
претходне сједнице Скупштине. 

 (3) На свакој редовној сједници Скупштине у оквиру  друге 
тачке дневног реда, одборници постављају усмена питања 
Градоначелнику, другим општинским функционерима и 
начелницима Градске управе, из њихове надлежности.  
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  (4) Вријеме одређено за постављање питања 
Градоначелнику и давање одговора назива се „Актуелни час“ и 
траје најдуже 60 минута. 

 (5) На сједници се води  расправа-претрес о сваком питању 
из дневног реда прије него што се о њему одлучује, осим ако је 
овим пословником одређено да се о неком питању одлучује без 
претреса. 

 (6) Претрес закључује предсједник Скупштине када се 
утврди да више нема говорника. 

 

Члан 101. 

 

 (1) Претрес појединих питања је јединствен, ако овим 
пословником није другачије одређено. 

 (2) Претрес почиње излагањем представника предлагача и 
извјестиоца радног тијела Скупштине, ако је потребно да 
додатно образложи питање које је на дневном реду. 

 

Члан 102. 

 

 (1) Претрес може бити општи и у појединостима. 

 (2) Приликом разматрања питања од општег политичког 
значаја, када се предлаже доношење резолуције, препоруке, 
приједлога пословника или другог општег акта из надлежности 
Скупштине, на сједници се може одлучити да се таква питања 
разматрају одвојено у начелу и у појединостима. 

 (3) У току општег претреса расправља се о приједлогу у 
начелу и могу да се износе мишљења, траже објашњења и 
покрећу сва питања у погледу рјешења датих у приједлогу. 

 (4) У току претреса у појединостима расправља се о 
приједлогу по дијеловима, ако се на сједници тако одлучи. 

      (5) Претрес по појединим тачкама дневног реда  води се све 
док има пријављених говорника.  

(6) Након што се исцрпи листа говорника, предсједник 
Скуштине објављује да је претрес закључен и да се прелази на 
гласање.  

  

6. Одлучивање 

 

Члан 103. 

 

 (1) Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја 
одборника, осим када је другачије прописано законом.  

 (2) Одборници могу гласати јавним, тајним гласањем или 
појединачним гласањем путем прозивања. 

 (3) Одборници гласају за приједлог, против приједлога или 
се уздржавају од гласања.  

Члан 104. 

 (1) Гласање је јавно ако Статутом или овим пословником није 
другачије одређено. 

 (2) Гласање се врши употребом електронском система за 
гласање, дизањем руке, или гласачког картона. 

 (3) Јавним гласањем руководи предсједник Скупштине. 

 

Члан 105.  

 

 (1) Ако се гласа дизањем руке, одборници се прво 
изјашњавају: ко је за приједлог, ко је против приједлога и ко се 
уздржава од гласања.  

 (2) Пребројавање гласова врши службеник, кога одреди 
секретар Скупштине. 

 

Члан 106. 

      Ако се гласа гласачким картоном, одборник гласа за 
приједлог подизањем плавог картона на коме је уписана ријеч 
„ЗА“, одборник гласа против приједлога подизањем роза картона 
на коме је уписана ријеч „ПРОТИВ“, а ако се одборник уздржава 
од гласања изјашњава се подизањем жутог картона на коме је 
уписана ријеч „УЗДРЖАН“. 

Члан 107. 

 

 (1) Гласање употребом електронског система врши се 
притискањем одређених тастера, и то: притискањем тастера 
зелене боје гласа се „за“, притискањем тастера црвене боје 

гласа се „против“ и притискањем тастера жуте боје гласа се кад 
је одборник „уздржан“.  

 (2) Вријеме гласања употребом електронског система траје 
15 секунди, од позива предсједника за гласање.  

 (3) По истеку овог времена, предсједник Скупштине 
закључује гласање и саопштава резултате гласања.  

 (4) Резултат сваког гласања приказује се на видео-биму, који 
се налази на зиду и на монитору  који стоји испред 
предсједавајућег сједници Скупштине.  

 (5) Рачунарски извод сваког гласања чува се у документацији 
Скупштине, уз записник са сједнице Скупштине.   

 (6) Рачунарски извод гласања за сваку тачку дневног реда 
доставља се клубовима одборника, односно одборницима 
политичке странке која нема основан клуб одборника, на њихов 
захтјев, као и предсједнику Скупштине, ради стављања на увид 
резултата гласања представницима средстава јавног 
информисања. 

Члан 108.  

 Одборнику који гласа за другог одборника или на други начин 
злоупотребљава електронски систем гласања, предсједник 
Скупштине изриче мјеру удаљења са сједнице, а гласање у којем 
је злоупотреба извршена биће поништено и одмах ће се 
приступити регистрацији и поновном гласању. 

Члан 109.  

 (1) Ако Скупштина одлучи да се гласа појединачним 
прозивањем одборника, секретар Скупштине прозива одборнике 
редом према прозивнику – листи у којој се евидентира присуство 
одборника сједницама Скупштине - а сваки прозвани одборник 
изговара једну од понуђених ријечи: „за“, „против“ или „уздржан“.  

 (2) Секретар Скупштине записује изјаву одборника који је 
гласао и уписује имена одборника који нису учествовали у 
гласању.  

Члан 110. 

 (1) Након завршеног гласања предсједник Скупштине 
утврђује и објављује резултате гласања, а затим констатује да 
ли је приједлог о коме се гласало прихваћен или одбијен. 

 (2) Не може се поновити гласање о истом питању, изузев у 
случајевима утврђеним у овом пословнику. 

 (3) На захтјев предсједника Скупштине, клуба одборника или 
најмање три одборника може се поновити гласање електронским 
путем у случају да одређени приједлог није прихваћен, а у 
моменту гласања у сали су присутни одборници који нису 
гласали или нису сигурни да су добро притиснули тастер и то 
само у случају уколико би понављање гласања могло утицати на 
исход гласања. 

Члан 111. 

 

 (1) Када постоји сумња у резултат гласања, приступа се 
појединачном изјашњавању одборника, на основу одлуке 
Скупштине. 

 (2) Захтјев за појединачно гласање могу поднијети 
предсједник Скупштине, потпредсједник Скупштине, 
предсједник клуба одборника или најмање три одборника који су 
присуствовали гласању које се доводи у сумњу. 

 (3) Поименично гласање врши се тако што секретар 
Скупштине или лице које одреди предсједавајући Скупштине 
појединачно прозива oдборнике и биљежи њихов глас. 

 

Члан 112. 

 

 (1) Тајно гласање врши се гласачким листићима. 

 (2) Предсједник Скупштине даје објашњење о начину 
гласања у складу са овим пословником. 

 (3) Сваки одборник добија један гласачки листић који, након 
гласања, лично ставља у гласачку кутију. 

 

Члан 113. 

 

      (1) За спровођење тајног гласања именује се комисија од три 
члана, коју именује Скупштина, на приједлог предсједника, 
односно предсједавајућег сједници Скупштине.  

(2) Комисија за тајно гласање руководи гласањем и утврђује 
резултате гласања. 
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      (3) Комисија из става 1. овог члана о обављеном гласању 
сачињава записник и доставља га предсједнику Скупштине. 

 

Члан 114.  

 

 (1) Скупштина одлучује тајним гласањем када је то 
предвиђено овим пословником. 

 (2) Гласачки листићи су исте величине и боје, овјерени 
печатом Скупштине и садрже приједлог „за“ и „против“. Гласачки 
листићи штампају се у 29  примјерака. 

  (3) Штампање листића, списак одборника и други гласачки 
материјал обезбјеђује секретар Скупштине.  

  (4) У случају поновљеног гласања, гласачки листићи морају 
се видно разликовати од претходних гласачких листића и 
штампају се у другој боји. 

 

Члан 115.  

 

 (1) Приликом избора и именовања, на гласачким листићима 
кандидати се наводе по азбучном реду, по почетном слову 
презимена, поредани редним бројевима.  

 (2) Гласање се врши заокруживањем редног броја испред 
кандидата за којег се гласа.  

 

Члан 116.  

 

 Тајним гласањем руководи предсједник комисије, коме 
помажу чланови комисије и секретар Скупштине.  

 

Члан 117.  

 

 (1) Одборнику се уручује гласачки листић тако што прилази 
столу комисије, након што је претходно прозван.  

 (2) Предсједник комисије уручује одборнику гласачки листић, 
а секретар Скупштине поред имена и презимена одборника у 
списку означава да му је гласачки листић уручен.  

 (3) Чланови комисије прате регуларност гласања и, према 
потреби, помажу предсједнику комисије и секретару Скупштине.  

 (4) Предсједник, односно предсједавајући Скупштине, прије 
почетка гласања, одређује вријеме трајања гласања.  

 (5) Када одборник попуни гласачки листић, прилази мјесту 
гдје се налази гласачка кутија, убацује у њу гласачки листић, а 
чланови комисије у списку евидентирају име и презиме 
одборника који је гласао.  

 (6) Гласачка кутија мора бити празна, што записнички 
констатује комисија.  

 (7) По истеку времена гласања, предсједник Скупштине 
закључује гласање.  

Члан 118.  

 

 (1) Након завршеног гласања, комисија за тајно гласање 
утврђује резултате гласања у истој просторији у којој је гласање 
и обављено.  

 (2) Прије отварањa гласачке кутије, неупотребљени гласачки 
листићи ће се пребројати и ставити у посебан коверат, који ће 
бити запечаћен.  

Члан 119.  

 

 (1) Утврђивање резултата гласања обухвата податке о броју:  

 1) штампаних листића,  

 2) уручених гласачких листића,  

 3) неупотребљених гласачких листића,  

 4) неважећих гласачких листића,  

 5) важећих гласачких листића и  

 6) гласова „за“ и гласова „против“, односно ако се приликом 
избора или именовања гласа о више кандидата за исту функцију 
– број гласова који су добили поједини кандидати.  

 (2) Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију 
да је приједлог усвојен или да није усвојен прописаном већином, 
односно када се о избору и именовању гласа о два или више 
кандидата за исту функцију, који кандидат је изабран, односно 
именован.  

 

 

 

Члан 120.  

 

 (1) Неважећим гласачким листићем сматра се непопуњени 
гласачки листић и гласачки листић из којег се не може са 
сигурношћу утврдити за који је приједлог одборник гласао.  

 (2) Приликом гласања о избору и именовању, неважећим 
гласачким листићем сматра се гласачки листић на којем је 
заокружен већи број кандидата од броја који се бира, односно 
именује.  

Члан 121.  

 

 (1) О утврђивању резултата гласања сачињава се записник, 
који потписују сви чланови комисије за гласање.  

 (2) Записник о утврђеним резултатима тајног гласања, 
предсједник комисије доставља предсједнику Скупштине. 

 (3) Предсједник Скупштине објављује резултате гласања на 
сједници Скупштине.  

 

7. Одржавање реда 

 

Члан 122. 

 

 (1) Ред на сједницама одржава предсједник Скупштине. 

 (2) Повредом реда на сједници сматра се:  

 1) непридржавање одредаба овог пословника,  

 2) некоректно и недолично понашање према учесницима и 
присутнима на сједници и 

 3) ометање нормалног рада на сједници и непридржавање 
одредаба  Кодекса Скупштине. 

 (3) За повреду реда на сједници, предсједник Скупштине 
може изрећи сљедеће мјере: 

 1) опомену,  

 2) одузимање ријечи и  

 3) удаљење са сједнице.  

 

Члан 123. 

 

 (1) Опомена се изриче одборнику који на сједници својим 
понашањем или говором нарушава ред или повређује одредбе 
овог пословника узимањем ријечи када му је предсједник 
Скупштине није дао, прекидањем говорника и слично. 

 (2) Мјера одузимања ријечи изриче се одборнику који је на 
тој сједници већ упозорен да се придржава одредаба 
пословника. 

Члан 124. 

 

 (1) Мјера удаљења са сједнице Скупштине изриче се 
одборнику који не поступи по захтјеву предсједника када му он 
изрекне мјеру одузимања ријечи или када на други начин омета 
или спречава рад на сједници, када на сједници вријеђа 
Скупштину и одборника или употребљава изразе који нису у 
складу са достојанством Скупштине. 

 (2) Одборник може бити удаљен само са сједнице на којој је 
повриједио ред. 

 (3) Мјеру удаљења са сједнице могу предложити и 
одборници. 

 (4) Мјеру удаљења са сједнице, у случају из става 3. овог 
члана, изриче Скупштина без претреса. 

 (5) Одборник коме је изречена мјера удаљења са сједнице 
дужан је да се одмах удаљи са сједнице и не може учествовати 
у њеном даљем раду. 

 (6) Уколико одборник одбије да се удаљи са сједнице, 
предсједник Скупштине ће одредити паузу до извршења мјере 
удаљења. 

 (7) Одборник коме је изречена мјера удаљења са сједнице 
сматра се неоправдано одсутним. 

 

Члан 125. 

 

 (1) Предсједник Скупштине може наредити да се из сале за 
сједнице удаљи и сваки посматрач који прати рад сједнице, 
уколико нарушава ред. 

 (2) Уколико предсједник Скупштине оцијени да није могуће 
одржати ред на сједници, одлучиће о прекиду сједнице и њеном 
наставку када се за то стекну услови.  
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8. Записник 

 

Члан 126. 

 

 (1) О раду на сједници Скупштине води се записник и врши 
тонско  снимање. 

 (2) Одборницима Скупштине се доставља извод из 
записника који садржи основне податке о раду на сједници, а 
нарочито о изнесеним приједлозима, о донесеним одлукама и 
закључцима, као и о садржају одборничких питања и 
иницијатива. 

 (3) У извод из записника се уноси резултат гласања о 
појединим питањима. 

 (4) Одборник који на сједници издвоји мишљење, може 
тражити да се његова дискусија или одређени дијелови 
дискусије унесу у извод из записника. 

 (5) О сачињавању извода из записника стара се секретар 
Скупштине. 

Члан 127. 

 

 (1) Извод из записника се сачињава по завршетку сједнице и 
доставља се свим одборницима најкасније са позивом за 
наредну сједницу Скупштине. 

 (2) Уз извод из записника, предсједницима клубова 
одборника, као и одборницима политичке странке која нема 
основан клуб одборника доставља се и тонски запис са сједнице 
Скупштине. 

 (3) Сваки одборник има право да на извод из записника стави 
примједбе, а о основаности ових примједаба одлучује се на 
сједници Скупштине без претреса. 

 (4) Ако се примједбе усвоје, у изводу из записника ће се 
извршити одговарајуће измјене. 

 (5) Извод из записника на који нису стављене примједбе, као 
и извод из записник у коме су усвојене дате примједбе, сматра 
се усвојеним. 

Члан 128. 

 

 (1) Извод из записника потписују предсједник, односно 
предсједавајући сједници и секретар Скупштине. 

 (2) Секретар Скупштине стара се о чувању изворног 
записника са сједнице. 

 (3) Усвојени извод из записника је јавни документ о раду 
Скупштине.  

ГЛАВА VI   

ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ 

 

Члан 129. 

 

 (1) Скупштина доноси Програм рада Скупштине за сваку 
календарску годину, најкасније до краја текуће године за 
наредну годину. 

 (2) Програм рада садржи задатке Скупштине који су у њеној 
надлежности у складу са Уставом, законом, Статутом и 
утврђеном политиком развоја Града, као и друге послове и 
задатке који су у надлежности Скупштине. 

 (3) Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине, 
њихов садржај, начин извршавања, носиоци послова и задатака, 
као и рокови за њихово извршавање. 

 

Члан 130. 

 

 (1) У припремама за израду Програма рада Скупштине, 
предсједник и секретар Скупштине прибављају приједлоге и 
мишљења од одборника, радних тијела Скупштине, 
Градоначелника, одјељења и служби Градске управе, 
политичких странака које су заступљене у Скупштини, мјесних 
заједница и удружења грађана о питањима која треба унијети у 
Програм рада Скупштине. 

 (2) На основу примљених приједлога, мишљења и сугестија, 
Колегијум Скупштине припрема и утврђује приједлог Програма 
рада Скупштине који се упућује Скупштини на разматрање и 
усвајање. 

 

 

 

 

Члан 131. 

 

 (1) Колегијум Скупштине тромјесечно разматра остваривање 
Програма рада Скупштине и предузима одговарајуће мјере за 
његово извршење. 

 (2) Скупштина у оквиру годишњег извјештаја о раду 
Скупштине, разматра и извјештај о реализацији Програма рада 
Скупштине. 

Члан 132. 

 

 (1) Програм рада Скупштине се након доношења објављује 
у „Службеном гласнику Града Дервента“ и ставља на увид 
јавности. 

 (2) Радна тијела Скупштине, при утврђивању својих 
задатака, придржавају се Програма рада Скупштине. 

 

ГЛАВА VII  

АКТИ СКУПШТИНЕ И НАЧИН ЊИХОВОГ ДОНОШЕЊА 

 

1. Врсте аката 

Члан 133. 

 
      (1) У вршењу својих права и дужности Скупштина доноси 
статут, пословник, одлуке, рјешења, закључке, препоруке, 
резолуције, стратегије, планове и програме.  

 (2) Радна тијела Скупштине доносе закључке, а када су за то 
посебно овлаштена, доносе и рјешења. 

 

Члан 134. 

 

 (1) Одлука се доноси у оквиру вршења права и дужности из 
надлежности Скупштине као акт за извршавање закона и као акт 
утврђивања унутрашње организације и односа у Скупштини. 

 (2) Одлука мора садржавати правни основ на коме се 
заснива. 

Члан 135. 

 

 Пословником, Кодексом и одлуком уређује се унутрашња 
организација, рад и односи у Скупштини. 

 

Члан 136. 

 

 Скупштина доноси стратегије, планове и програме ради 
остваривања заједничких циљева и интереса привредног и 
друштвеног развоја Града. 

 

Члан 137. 

 

    Рјешењем се на основу закона и других правних прописа 
рјешава о правима и обавезама или правним интересима 
грађана и правних лица из надлежности Скупштине. 

 

Члан 138. 

 

 Скупштина Резолуцијом указује на стање, проблеме и 
потребе у одређеној области друштвеног живота и утврђује 
политику коју треба спроводити у тим областима, као и мјере за 
њено спровођење. 

Члан 139. 

 

 Препоруком се изражава мишљење Скупштине о питањима 
од значаја за рад органа Градске управе, јавних предузећа и 
установа из надлежности Града и предлажу мјере које ти органи, 
предузећа и установе треба да предузму ради рјешавања 
питања на које се указује, у складу са њиховим правима и 
дужностима. 

Члан 140. 

 

 Скупштина у оквиру свог дјелокруга, закључком: 

 1) након расправе заузима ставове и мишљења о 

извјештајима, анализама и информацијама  о раду и стању у 

појединим областима друштвеног живота  које подносе органи, 

организације и друга правна лица, те  радна тијела Скупштине 

Града,   
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 2) даје сагласност или потврђује поједине акте, када је то 

прописом одређено, 

 3) уређује унутрашње односе у Скупштини, ако они нису 

уређени овим Пословником или другим актом Скупштине 

Града, 

 4) покреће иницијативе за измјену закона и других прописа 

и 

 5) у другим случајевима за које, овим пословником или 

другим прописом, није утврђено да доноси акт друге врсте. 

 

2. Поступак доношења општих аката Скупштине 

 

Члан 141. 

 

 (1) Поступак за доношење општих аката покреће се на 
иницијативу овлаштеног предлагача, која мора бити 
образложена. 

 (2) Иницијатива се упућује предсједнику Скупштине, који је 
доставља надлежном радном тијелу, односно Градоначелнику 
на разматрање. 

 (3) Надлежно радно тијело, односно Градоначелник дужни су 
да у року од 30 дана размотре иницијативу и о томе обавијесте 
покретача иницијативе. 

Члан 142.  

 

      (1) Приједлог општег акта, осим Градоначелника, у складу са 
законом и Статутом, могу поднијети:  

         1) сваки одборник,  

         2) радно тијело Скупштине или 

         3) најмање 1.000 бирача са подручја Града. 

      (2) Приједлог општег акта подноси се у форми одређеној за 
доношење таквог акта и он мора бити образложен.  

      (3) Образложење обухвата нарочито: правни основ за 
доношење акта, разлоге који су утицали на подношење 
приједлога, објашњење важних одредаба, да ли усвајање 
приједлога захтијева ангажовање финансијских средстава и да 
ли су и како та средства обезбијеђена и друге значајне 
околности у вези са питањима која се актом уређују.   

      (4) Правну помоћ у формулацији правних рјешења и форми 
аката, одборнику, односно радном тијелу које подноси приједлог, 
дужна је да обезбиједи организациона јединица Градске управе 
за скупштинске послове. 

      (5) Приједлог општег акта сачињава се сходном примјеном 
Правила за израду закона и других прописа Републике Српске. 

 

Члан 143. 

 

 (1) Нацрт општег акта израђују овлашћени предлагачи, 
достављају га Градоначелнику ради давања мишљења, уколико 
Градоначелник није предлагач. 

 (2) Градоначелник, уколико сматра да прије расправе у 
Скупштини треба обавити шире консултације са 
заинтересованим органима и службама, доставиће нацрт тим 
субјектима и прибавити њихово мишљење прије утврђивања 
приједлога. 

 (3) Градоначелник, мишљење из става 1. овог члана дужан 
је да достави у року од 30 дана од дана достављања нацрта 
општег акта. 

Члан 144. 

 

 (1) Комисија за прописе разматра приједлог општег акта 
прије претреса на сједници Скупштине и подноси извјештај 
Скупштини са евентуалним примједбама за измјену и допуну 
приједлога општег акта. 

 (2) Ако се предлагач општег акта није сагласио са 
приједлозима комисије, његов став се уноси у извјештај са 
потребним образложењем.  

 (3) У случају из става 2. овог члана примједбе и приједлози 
Комисије сматрају се амандманима и о њима се води претрес у 
Скупштини. 

 (4) Комисија, из реда својих чланова, одређује извјестиоца 
за сједницу Скупштине који може образложити мишљење и 
приједлог комисије. 

 

 

Члан 145. 

 

 (1) На почетку претреса у Скупштини, представник 
предлагача општег акта може да изложи допунско образложење 
приједлога и има право да учествује у претресу све до 
закључења претреса о приједлогу општег акта, да даје 
образложење и износи мишљење и ставове предлагача. 

 (2) Предлагач може приједлог општег акта повући, све док се 
не приступи изјашњавању о приједлогу акта, о чему се 
Скупштина изјашњава већином гласова одборника. 

 

Члан 146. 

 

 (1) Након завршеног претреса о приједлогу општег акта, 
Скупштина може приједлог општег акта усвојити, одбити или 
вратити предлагачу на допуну. 

 (2) Када Скупштина врати приједлог предлагачу, учиниће то 
са упутом да га допуни, односно измијени у складу са њеним 
ставом и да прибави мишљење заинтересованих органа, 
организација или заједница, као и да испита могућност за 
примјену акта. 

 (3) Ако Скупштина не усвоји предложени општи акт, 
доношење истог општег акта у истовјетном тексту не може се 
предложити прије истека три мјесеца од дана када акт није 
усвојен, а прије истека тога времена, само ако Скупштина на 
образложен приједлог Градоначелника одлучи да се тај рок 
скрати. 

3. Амандмани 

Члан 147. 

 

 (1) Приједлог за измјену и допуну приједлога општег акта 
подноси се у облику амандмана. 

 (2) Амандмане могу подносити одборници, Градоначелник и 
радна тијeла Скупштине. 

 (3) Амандман мора бити поднесен у писаној форми и 
образложен. 

Члан 148. 

 

 (1) Предсједник Скупштине доставља амандмане 
предлагачу, као и Градоначелнику, ако он није предлагач, који 
своје мишљење и приједлоге о амандманима достављају 
Скупштини. 

 (2) Одборник може поднијети амандман у писаном облику 
најкасније 48 часова  прије почетка одржавања сједнице на којој 
се расправља о приједлогу општег акта. 

 (3) Амандман се може поднијети и у року краћем од  рока 

прописаног  у ставу 2. овог члана, уколико приједлог акта 

одборницима није достављен у року од 8 дана прије одржавања 

сједнице или је достављен на самој сједници. 

 (4) Амандамани који нису достављени благовремено и у 

писаној форми неће се разматрати. 

 (5) Предлагач може подносити амандмане на свој приједлог 
све до закључења претреса о приједлогу општег акта. 

 (6) Амандмани на приједлог одлуке о буџету, обавезно поред 
позиције на коју се врши трансфер средстава, морају 
садржавати и позицију са које се трансфер врши. 

 

Члан 149. 

 

 (1) О амандманима се гласа у току претреса, у 
појединостима.  

 (2) О амандманима се гласа према редослиједу одредаба 
приједлога општег акта на који се амандман односи. 

 (3) Ако је поднесено више амандмана на исти члан општег 
акта, прво се одлучује о амандману којим се предлаже брисање 
тог члана или његовог дијела (става или тачке). 

 (4) Амaндман се сматра усвојеним ако се за њега изјаснила 
већина од укупног броја одборника. 

 (5) Усвојени амандман постаје саставни дио приједлога акта. 

 (6) Амандман постаје саставни дио приједлога акта и о њему 
Скупштина Града не гласа одвојено, ако га је поднио предлагач 
или се са поднесеним  амандманом сагласио предлагач. 

 (7) Након одлучивања о амандманима, Скупштина одлучује 
о приједлогу општег акта у цијелости. 
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4. Доношење општег акта по хитном поступку 

 

Члан 150. 

 

 (1) Општи акт се може изузетно донијети по хитном 
поступку. 

 (2) Ако је доношење општег акта хитно и ако би недоношење 
општег акта у одређеном року и у одређеним ситуацијама могло 
имати штетне посљедице по друштвени интерес, приједлог 
општег акта може се поднијети Скупштини без претходне 
расправе у радним тијелима Скупштине, најкасније до почетка 
сједнице Скупштине. 

 (3) Приједлог за доношење општег акта по хитном поступку 
може поднијети Градоначелник и овлаштени предлагач, али су 
дужни да образложе разлоге хитности приједлога. 

 

Члан 151. 

 

 Када се у Скупштини подноси приједлог за доношењe aкта 
по хитном поступку, претходно ће се гласати о оправданости 
разлога за хитним поступком, а потом расправљати и 
одлучивати о самом акту. 

 

5. Јавна расправа 

 

Члан 152. 

 

 (1) Нацрт општег акта износи се на јавну расправу када је то 
Статутом или другим прописима одређено. 

 (2) Скупштина се након расправе изјашњава о нацрту општег 
акта, доноси закључак о упућивању нацрта општег акта на јавну 
расправу и одређује надлежно одјељење или радно тијело 
Скупштине које ће пратити јавну расправу. 

 (3) Када се води јавна расправа о нацрту општег акта, 
одјељење, односно радно тијело овлаштено за праћење 
расправе: 

 1) брине о томе да се материјал који је предмет јавне 
расправе учини доступним јавности, 

 2) прикупља и евидентира примједбе, мишљења и 
приједлоге изнесене у току јавне расправе,  

 3) прати јавну расправу и анализира приједлоге, мишљења 
и примједбе и даје информације о приједлозима изнесеним на 
јавној расправи и  

 4) припрема извјештај о резултатима јавне расправе. 

 

Члан 153. 

 

 (1) Нацрт општег акта који се упућује на јавну расправу 

објављује се у облику посебне публикације или у локалним 

средствима јавног информисања и на званичној интернет 

страници Града Дервента. 

 (2) Изузетно, нацрт и приједлог  општег акта који је великог 

обима, одборницима се може  достављати на компакт диску. 

 

Члан 154. 

 

 (1) Јавна расправа, по правилу, траје 30 дана уколико 
Скупштина не одлучи другачије. 

 (2) Скупштина Града може одлучити да јавна расправа траје 
краће од рока из става 1. овог члана,  уз претходно образложење 
предлагача или ако разлози за скраћење рока за јавну расправу 
произилазе из потребе поштовања рокова утврђених законом 
или другим прописом. 

Члан 155. 

 

 Орган за праћење јавне расправе подноси Скупштини 
извјештај о спроведеној расправи, а истовремено га доставља и 
овлашћеном предлагачу општег акта о коме је вођена јавна 
расправа.  

Члан 156. 

 

 Скупштина ће прије одлучивања о приједлогу општег акта 
разматрати извјештај органа који је пратио јавну расправу и 
образложење овлашћеног предлагача акта о разлозима због 

којих није прихватио поједине приједлоге, примједбе и 
мишљења из јавне расправе. 

 

6. Потписивање и објављивање аката 

 

Члан 157. 

 

 (1) Акта која доноси Скупштина потписује предсједник 
Скупштине, односно један од потпредсједника, када замјењује 
предсједника. 

 (2) Акта која доносе радна тијела Скупштине потписују 
предсједници радних тијела Скупштине. 

 

Члан 158. 

 

 Овлашћено лице потписује оригинал акта у тексту какав је 
усвојен, а потписани примјерак акта чува се у складу са 
одредбама овог пословника. 

 

Члан 159. 

 

 (1) Општа акта Скупштине објављују се у „Службеном 
гласнику града Дервента“. 

 (2) Поред општих аката, у „Службеном гласнику града 
Дервента“ објављују се и други акти Скупштине, у складу са 
законом и Статутом.  

 (3) За објављивање општих и других аката Скупштине 
одговоран је секретар Скупштине. 

 

7. Вршење исправки у објављеним актима 

 

Члан 160. 

 

 (1) Приједлог за исправку штампарских грешака у 
објављеном тексту општих или појединачних аката подноси 
одјељење или служба Градске управе надлежна за њихово 
спровођење, односно предлагач доношења акта. 

 (2) Исправке штампарских грешака у објављеном тексту 
општег акта Скупштине, послије упоређивања са његовим 
изворником, врши секретар Скупштине Града. 

 (3) Секретар Скупштине може самоиницијативно извршити 
исправку грешака у објављеном тексту акта Скупштине, уколико 
утврди да објављени текст у службеном гласнику није идентичан 
изворнику акта. 

 (4) Исправке из става 2. овог члана објављују се у 
„Службеном гласнику града Дервента“.  

 

8. Давање аутентичног тумачења 

 

Члан 161. 

 

 (1) Аутентично тумачење је општи акт којим се утврђује 
истинитост, вјеродостојност, изворност и правилан смисао 
недовољно јасне одредбе општег акта Скупштине. 

 (2) Аутентично тумачење се примјењује и важи од дана 
примјене одредбе општег акта Скупштине за коју се то тумачење 
даје. 

Члан 162. 

 

 (1) Иницијативу за давање аутентичног тумачења општег 
акта Скупштине могу поднијети сва физичка и правна лица. 

 (2) Приједлог за давање аутентичног тумачења општег акта 
Скупштине може поднијети сваки одборник, радна тијела 
Скупштине, Градоначелник и овлаштени предлагач акта. 

 

Члан 163. 

 

 (1) Приједлог за давање аутентичног тумачења општег акта 
подноси се предсједнику Скупштине и мора садржавати назив 
акта, као и навођење одредбе за коју се тражи тумачење, уз 
образложење. 

 (2) Предсједник Скупштине упућује приједлог за давање 
аутентичног тумачења Комисији за статут и прописе као и 
Градоначелнику, ако он није подносилац приједлога. 

 



67 

21.12.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА-Број 24 

Члан 164. 

 

 (1) Комисија за статут и прописе када прибави мишљење 
Градоначелника о спровођењу општег акта за који се тражи 
аутентично тумачење, те у сарадњи са другим надлежним 
радним тијелима Скупштине оцјењује да ли је приједлог за 
давање аутентичног тумачења основан. 

 (2) Ако утврди основаност приједлога из става 1. овог члана, 
Комисија ће утврдити приједлог текста аутентичног тумачења 
који са својим извјештајем подноси Скупштини. 

 (3) Ако Комисија за статут и прописе оцијени да приједлог за 
давање аутентичног тумачења није основан, о томе ће 
обавијестити Скупштину. 

 (4) Одлуку о основаности приједлога за аутентично 
тумачење доноси Скупштина. 

 

Члан 165. 

 

 (1) О приједлогу текста аутентичног тумачења одлучује 
Скупштина. 

 (2) Аутентично тумачење објављује се у „Службеном 
гласнику града Дервента“. 

 

9. Израда пречишћеног текста 

 

Члан 166. 

 

 (1) Актом Скупштине може се утврдити да Комисија за статут 
и прописе прописе  изради пречишћени текст општег акта. 

 (2) Пречишћени текст из става 1. овог члана утврђује се на 
сједници Комисије за статут и прописе и садржи интегрални 
текст аката чији се пречишћени текст утврђује. 

 (3) Пречишћени текст општег акта сачињава се уз сходну 
примјену Правила за израду закона и других прописа Републике 
Српске.  

Члан 167. 

 

 (1) Пречишћени текст општeг акта Скупштине објављује се у 
„Службеном гласнику града Дервента“. 

 (2) Примјена појединих одредби  пречишћеног текста тог 
акта утврђена је  одредбама изворних аката који су обухваћени 
пречишћеним текстом. 

 

ГЛАВА VIII   

ПОСТУПАК ИЗБОРА, ИМЕНОВАЊА,  РАЗРЈЕШЕЊА И 
ОПОЗИВА 

 

1. Опште одредбе 

Члан 168. 

 

 Поступак избора, именовања, разрјешења и опозива из 
надлежности Скупштине врши се у складу са одредбама закона, 
Статута и овог пословника. 

 

Члан 169. 

 

 (1) Избором руководи предсједник Скупштине. 

 (2) Када се избор врши тајним гласањем, предсједнику 
Скупштине помаже секретар Скупштине и комисија од три 
одборника које одреди Скупштина. 

 (3) Ако је предсједник Скупштине кандидат за избор или је 
ријеч о његовом разрјешењу, сједницом ће за вријеме његовог 
избора, односно разрјешења руководити један од 
потпредсједника Скупштине, односно предсједавајући сједници 
Скупштине. 

Члан 170. 

 

 Приједлоге кандидата за избор и именовање из надлежности 
Скупштине, у складу са законом, Статутом и овим пословником 
дају Градоначелник, Комисија за избор и именовање, као и 
одборници, ако законом и Статутом није другачије предвиђено. 

 

 

 

 

Члан 171. 

 

 (1) О приједлогу за избор, односно именовање гласа се за 
сваког кандидата посебно. 

 (2) Изузетно од става 1. овог члана, за избор и именовање 
чланова радних тијела Скупштине и избор чланова управних 
одбора у јавним установама гласање се врши на основу листе у 
цијелости, осим када се избор врши ради измјене или допуне 
њиховог састава. 

 (3) Уколико се са листе оспори избор или именовање 
појединог кандидата, за тог кандидата гласа се одвојено. 

 

Члан 172. 

 

 Гласање о приједлогу за избор, односно именовање или 
разрјешење, по правилу је јавно, осим када је Статутом и овим 
пословником предвиђено да се врши тајним гласањем. 

 

Члан 173. 

 

 Тајно гласање врши се гласачким листићем, у складу са 
одредбама овог пословника. 

  

2.  Избор предсједника Скупштине, потпредсједника 
и замјеника  Градоначелника 

 

Члан 174. 

 

 (1) Скупштина, јавним гласањем, бира и разрјешава 
предсједника, потпредсједника Скупштине и замјеника 
Градоначелника. 

 (2) Скупштина општине  може одлучити  да се о избору или 
разрјешењу функционера из става 1. овог члана,  гласа тајно. 

      (3) Тајно гласање је обавезно ако је предложено више 
кандидата. 

 (4) Избор и именовање, односно разрјешење осталих лица 
које бира или именује Скупштина спроводи се јавним 
гласањем, у складу са законом, Статутом и овим пословником.  

 

Члан 175.  

 

 (1) Комисија за избор и именовање, након обављених 
консултација са политичким странкама и коалицијама које имају 
одборнике у Скупштини и сa независним одборницима, 
предлаже једног или више кандидата за избор предсједника 
Скупштине.  

 (2) За предсједника Скупштине изабран је кандидат који је 
добио већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини.  

 

Члан 176.  

      (1) Уколико се у првом кругу не изабере предсједник 
Скупштине, спроводи се други круг избора.  
 (2) Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио 
потребну већину, поступак избора се понавља. 
 (3) Ако је предложено више од два кандидата, а ниједан није 
добио потребну већину, поновиће се гласање за два кандидата 
који су добили највећи број гласова. 
 (4) Ако ни у другом кругу предсједник Скупштине није 
изабран, понавља се цијели поступак. 

 

Члан 177.  

 

 (1) Избор потпредсједника Скупштине врши се по поступку 
утврђеном за избор предсједника Скупштине.  

 (2) Замјеника Градоначелника бира Скупштина, на приједлог 
Градоначелника, по поступку предвиђеном за избор 
предсједника Скупштине.  

 

3. Разрјешење, опозив и оставка 

 

Члан 178. 

 

 (1) Функционер кога бира или именује Скупштина може бити 
разријешен дужности: 

 1) подношењем оставке, 
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 2) због дуге и тешке болести која га онемогућава да 
обавља ту дужност и у другим случајевима утврђеним законом и 
Статутом, 

 3) даном правоснажности судске пресуде којом је осуђен 
на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже, 

 4) даном правоснажности судске одлуке којом је лишен 
пословне способности и 

 5) у другим случајевима утврђеним законом и Статутом. 

 (2) Замјеник Градоначелника може бити разријешен 
дужности, на приједлог 1/3 одборника, ако Градоначелнику 
престане мандат прије истека времена на које је изабран. 

 (3) Функционер је разријешен дужности ако је за разрјешење 
гласала натполовична већина од укупног броја одборника у 
Скупштини.  

 (4) У случају истека мандата и у случају смрти функционера, 
Скупштина констатује престанак мандата усљед те чињенице.  

 (5) Разлози разјешења функционера из става 1. тачка 2. овог 
члана постоје ако је болест потврђена од стране надлежне 
здравствене установе.   

Члан 179. 

 

 (1) Предсједник, потпредсједници Скупштине и замјеник 
Градоначелника могу бити опозвани у случајевима утврђеним 
законом и Статутом. 

 (2) Приједлог за опозив предсједника или потпредсједника 
Скупштине може поднијети 1/3 одборника у Скупштини и 
Комисија за избор и именовање.  

 (3) Приједлог за опозив замјеника Градоначелника може 
поднијети Градоначелник. 

 (4) Приједлог за опозив функционера из става 1. овог члана 
мора бити поднесен у писаној форми са образложењем, које 
садржи разлоге за опозив, уз навођење чињеница којима се 
доказују разлози за опозив. 

 (5) Комисија за избор и именовање дужна је да Скупштини 
достави своје мишљење о приједлозима за опозив. 

 (6) Приједлоге за опозив Скупштина је дужна да размотри у 
року од 30 дана од дана подношења. 

 (7) О опозиву предсједника, потпредсједника Скупштине и 
замјеника Градоначелника, Скупштина одлучује јавним 
гласањем, ако Скупштина другачије не одлучи. 

 (8) О опозиву предсједника, потпредсједника и замјеника 
Градоначелника, Скупштина не може одлучивати по хитном 
поступку уврштавајући ово питање на дневни ред на самој 
сједници. 

 (9) Ако предсједник, потпредсједници Скупштине или 
замјеник Градоначелника не буду опозвани, поступак поновног 
опозива, не може се покренути прије истека рока од три мјесеца 
од дана изјашњавања Скупштине о његовом опозиву. 

 

Члан 180. 

 

 (1) Градоначелник може бити опозван са функције у складу 
са законом. 

      (2) Иницијативу за опозив Градоначелника може поднијети 
1/3 одборника Скупштине. 

  (3) Иницијатива из става 2. овог члана доставља се 
предсједнику Скупштине у писаној форми и мора садржати 
разлоге због којих се поставља питање опозива. Уз иницијативу 
се прилаже списак предлагача опозива са потписима. 

      (4) Предсједник Скупштине просљеђује иницијативу 
Градоначелнику и Комисији за избор и именовање ради давања 
мишљења. 

      (5) Градоначелник у року од 15 дана од дана пријема 
иницијативе за опозив, доставља Скупштини своје мишљење о 
иницијативи за опозив. 

 (6) Комисија за избор и именовање разматра иницијативу из 
става 2. овог члана и мишљење Градоначелника о поднесеној 
иницијативи и уз своје мишљење о формално-правној 
исправности иницијативе,  Скупштини Града доставља 
иницијативу на разматрање. 

 

Члан 181. 

 

 (1) Одлуку о покретању поступка опозива Градоначелника 
доноси Скупштина већином гласова од укупног броја одборника. 

 (2) Поступак опозива спроводи се у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу одлуке о покретању поступка за опозив 
Градоначелника, у складу са законом. 

 (3) Ако Градоначелник не буде опозван, поступак поновног 
опозива не може се покренути прије истека рока од годину дана 
од дана изјашњавања бирача о његовом опозиву. 

 

Члан 182. 

 

      (1) Када функционер поднесе оставку, предсједник 
Скупштине обавјештава Комисију за избор и именовање ради 
давања мишљења о оставци. 

      (2) Предсједник Скупштине оставку функционера, заједно са 
прибављеним мишљењем из става 1. овог члана, доставља 
одборницима. 

      (3) Скупштина разматра оставку функционера и може 
одлучити да оставку уважи или не уважи, ако оцијени да постоје 
разлози за утврђивање одговорности подносиоца оставке. 

      (4) Ако Скупштина оцијени да постоје разлози за утврђивање 
одговорности спровешће поступак за опозив функционера који 
је поднио оставку. 

 (5) У случају подношења оставке, функционеру престаје 
функција даном одржавања сједнице на којој је поднио оставку, 
односно на првој наредној сједници Скупштине, ако је оставку 
поднио у времену између двије сједнице, ако не постоје разлози 
из става 3. овог члана. 

Члан 183. 

 

 (1) Секретар Скупштине, начелници одјељења односно 
служби у Градској управи могу бити разријешени у случајевима 
утврђеним законом. 

 (2) Приједлог за разрјешење секретара Скупштине може 
поднијети предсједник Скупштине,  а приједлог за разрјешење 
начелника одјељења или  службе може поднијети 
Градоначелник. 

 (3) Приједлог за разрјешење из става 2. овог члана мора 
бити достављен у писаној форми са образложењем. 

 (4) О приједлогу за разрјешење из става 2. овог члана 
Комисија за избор и именовање доставља своје мишљење. 

 (5) О приједлозима за разрјешење секретара Скупштине, 
начелника одјељења или службе Скупштина одлучује јавним 
гласањем. 

Члан 184. 

 

 (1) Приједлог за разрјешење директора предузећа или 
установе кога именује Скупштина, чланова управних и других 
одбора као и других лица које бира и именује Скупштина, у 
складу са законом и Статутом, могу поднијети Градоначелник, 
Комисија за избор и именовање и 1/3 одборника у Скупштини, 
ако законом и Статутом није другачије предвиђено.  

 (2) Приједлог за разрјешење мора бити образложен и 
садржавати разлоге за разрјешење прописане законом и 
статутом предузећа, односно установе. 

 (3) О приједлозима за разрјешење из става 1. овог члана 
одлучује Скупштина јавним гласањем. 

 

 4. Примопредаја дужности 

 

Члан 185. 

 
 (1) У случају престанка мандата функционера Града, врши 
се примопредаја дужности између функционера. 
      (2) Примопредаја дужности, службених аката и службеног 
печата између функционера који предаје дужност и 
новоизабраног функционера који прима дужност врши се у 
службеним просторијама у којима функционер предаје, односно 
преузима дужност. 
      (3) Примопредаја дужности подразумијева подношење: 
         1)   извјештаја о обављању послова из дјелокруга органа, 
         2) финансијског извјештаја и извјештаја о преузетим, а 
неизмиреним и неизвршеним обавезама, 
         3) извјештаја о предметима и пројектима у току и 
         4) предају затечених службених аката, печата и других 
списа и извјештаја од значаја за рад органа. 
      (4) Одредбе о примопредаји дужности сходно се примјењују 
и у случајевима примопредаје дужности, службених аката и 
службеног печата између именованих, односно постављених 
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лица у јавним предузећима, јавним установама и другим 
организацијама у којима изборе, именовања и разрјешења 
одговорних лица врши Скупштина. 

      (5) Одредбе о примопредаји дужности сходно се примјењују 

и у случајевима примопредаје дужности између именованих, 
односно постављених службеника на руководећим радним 
мјестима које именује Скупштина, у складу са законом. 

Члан 186. 
 

 Примопредаја дужности између функционера и других лица 
које бира, именује и разрјешава Скупштина, врши се у складу са 
законом, Статутом, овим пословником и одлуком коју доноси 
Скупштина. 

ГЛАВА IX    

ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА  

 

Члан 187. 

 

 (1) Одборник има право да постави одборничко питање 
Градоначелнику, другим  функционерима Града, начелницима 
одјељења Градске управе и директорима јавних установа или 
руководиоцима других јавних предузећа и институција. 

 (2) Одборничко питање поставља се усмено у оквиру 
„актуелног часа“ на сједници Скупштине Града или у писаном 
облику  између сједница.  

 (3) Одборничко питање мора бити постављено на јасан и 
сажет начин.  

      (4) Секретар Скупштине,  одборничко питање постављено у 
писаној форми доставља  Градоначелнику, односно другим 
лицима којима је питање постављено. 

 

Члан 188. 

 

 (1) Усмена питања постављена у оквиру „актуелног часа“  

морају бити кратка и јасно формулисана и у правилу таква да се 

на њих може одговорити одмах. 

 (2) Одборник има право поставити највише  једно питање за 
вријеме  „актуелног часа“. 

 (3) Вријеме за постављање  одборничког питања износи 
највише једну минуту. 

 (4) Одговор на постављено питање даје Градоначелник или 
замјеник Градоначелника и начелник одјељења Градске управе 
по овлашћењу Градоначелника. 

 (5) Одборник који је поставио питање изјашњава се о 
одговору током „Актуелног часа“ и има право да у трајању од 
највише једне минуте коментарише одговор. 

 (6) Одборници не могу коментарисати, како питање, тако ни 
одговор на постављено питање другог одборника. 

 

Члан 189. 

 

      Ако одговор на одборничко питање није дат на сједници на 
којој је постављено питање, односно  ако је одборничко питање 
постављено између сједница, одговор се даје у писаној форми у 
року од 15 дана од дана када је питање  постављено и може се 
доставити свим одборницима ако предсједник Скупштине  
оцијени да је то потребно. 

 

Члан 190. 

 

      Ако је у припреми одговора на одборничко питање потребно 
утврдити више чињеница или сачинити сложенију анализу, рок 
за давање одговора на одборничко питање може се продужити, 
али не дуже од 30 дана. 

Члан 191. 

 

      Ако одговор на одборничко питање садржи податке који 
представљају тајну, Градоначелник може предложити да се 
одговор саслуша без присуства јавности. 

 

 

Члан 192. 

 

      Одборник који је поставио одборничко питање у писаној 
форми, изјашњава се о одговору, ако је потребно, у оквиру 

„актуелног часа“ прве наредне сједнице и има право да у трајању 
од највише једне минуте, коментарише одговор. 

 

ГЛАВА X   

ОДНОСИ СКУПШТИНЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

Члан 193. 

 

 (1) Односи између Скупштине и Градоначелника заснивају 
се на правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, 
Статутом и овим пословником.  

 (2) Градоначелник и начелници одјељења или служби 
Градске управе и руководиоци других градских организација које 
врше јавна овлаштења на захтјев Скупштине: 

 1) подносе у писаној форми извјештај о извршавању 
утврђене политике и градских прописа из оквира своје 
надлежности, 
 2) информишу о питањима и појавама из оквира своје 
надлежности,  
 3) достављају податке којима располажу или које су у 
оквиру своје надлежности дужни да прикупе или евидентирају, 
као и списе и друге материјале потребне за рад Скупштине или 
њеног радног тијела, 
 4) одговарају на постављена одборничка питања,  
 5) проучавају одређена питања из свог дјелокруга и о томе 
подносе извјештај Скупштини,  
 6) пружају стручну помоћ при изради приједлога одлука и 
других аката Скупштине када су њихови предлагачи клубови 
одборника или одборници, као и у случајевима када Скупштина 
и њена радна тијела испитују или проучавају одређена питања и  
 7) обављају и друге послове по захтјеву Скупштине у 
складу са прописима и у оквиру својих надлежности. 

 
Члан 194. 

 
 (1) Градоначелник учествује у раду Скупштине, без права 
одлучивања. 
 (2) Градоначелник обавјештава Скупштину о лицима која га 
представљају по појединим тачкама дневног реда у којима је он 
предлагач. 

      (3) Градоначелник је дужан упутити своје представнике на 
сједницу Скупштине и њених радних тијела, када су на дневном 
реду тих сједница приједлози које су поднијели други овлашћени 
предлагачи. 

Члан 195. 

 

      Градоначелник, на захтјев Скупштине или по својој 
иницијативи, најмање једанпут годишње извјештава Скупштину 
о свом раду и раду Градске управе, о спровођењу политике коју 
је утврдила Скупштина у цјелини или за поједине области 
друштвеног живота, о извршавању општих и других аката које је 
донијела Скупштина, о спровођењу закона, о стању и развоју у 
појединим областима друштвеног живота, те о другим питањима 
из свог дјелокруга. 

Члан 196. 

 

      (1) Скупштина може покренути расправу о питањима која се 
односе на рад Градоначелника. 

      (2) Скупштина разматра приједлоге и притужбе правних и 
физичких лица на рад Градоначелника и у року од 30 дана од 
дана подношења  заузима свој став. 

      (3) Расправа о раду Градоначелника може се завршити: 

         1) усвајањем извјештаја о раду Градоначелника, 

         2) доношењем закључка којим се утврђује обавеза 
Градоначелника и дају смјернице за његов рад у вези са 
спровођењем утврђене политике, одлука и других прописа 
Скупштине и о извршавању закона, 

         3) доношењем закључка којим се утврђују обавезе 
Градоначелника у вези са: предузимањем одређених мјера, 
подношењем извјештаја или приједлога аката или са 
достављањем информативног или другог материјала, 

         4) заузимањем става да Градоначелник своју функцију не 
врши у складу са законом или не спроводи  одлуке Скупштине 
Града. 
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Члан 197. 

 

 Начелници одјељења или служби Градске управе, на основу 
овлашћења која добију од Градоначелника, учествовују у раду 
на сједници Скупштине и њених радних тијела на којима се 
разматрају приједлози аката, односно друга питања из 
дјелокруга одјељења којим руководе. 

 

ГЛАВА XI   

ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ 

 

Члан 198. 

 

 (1)    Рад Скупштине и њених радних тијела је јаван. 

 (2)    Сједнице Скупштине града се јавно преносе уколико 
Скупштина не донесе другачију одлуку. 

 (3)   DVD-Дигитални видео диск јавног преноса Скупштине 
чува се у архиви Скупштине града. 

 (4) Скупштина обезбјеђује јавност рада благовременим, 
потпуним и објективним информисањем јавности о свом раду.  

 

Члан 199. 

 

 (1) Скупштина обезбјеђује свим средствима јавног 
информисања, под једнаким условима, приступ информацијама 
којима располаже, а нарочито омогућава приступ радним 
материјалима, издаје службена саопштења и организује 
редовне конференције за штампу, након сваке сједнице 
Скупштине. 

 (2) Приступ информацијама из става 1. овог члана може бити 
ускраћен само ако оне представљају службену или другу тајну 
или ако то налаже заштита личних података, у складу са 
законом. 

Члан 200. 

 

 Представницима јавног информисања осигурава се 
слободан приступ сједницама Скупштине и њених радних тијела 
у складу са просторним могућностима. 

 

Члан 201. 

 

 (1) Грађанима и другим лицима, када су на дневном реду 
питања којима се одлучује о њиховим правима, обавезама и 
правним интересима,  може се омогућити присуствовање 
сједницама Скупштине Града и радних тијела, у складу са 
просторним могућностима, без права учествовања у расправи.  

 (2) О присуствовању грађана и других лица сједницама, у 
складу са претходним ставом, одлучује предсједник Скупштине 
Града, односно предсједник радног тијела, уколико је присуство 
најављено писмено најкасније један дан прије одржавања 
сједнице.  

 (3) Број грађана и других лица који могу присуствовати 
сједници Скупштине Града, усаглашава Колегијум Скупштине. 

 

Члан 202. 

 

 (1) Сједница или дио сједнице Скупштине, односно њених 
радних тијела на којој се разматрају питања која су означена као 
службена или друга тајна биће одржана без присуства 
средстава јавног информисања и затворена за јавност. 

 (2) Одлуку о искључењу јавности са сједнице или дијела 
сједнице доноси Скупштина, односно радно тијело Скупштине. 

 (3) Ова одлука мора бити заснована на закону, образложена 
и презентована јавности. 

 

Члан 203. 

 

 Секретар Скупштине дужан је да организује рад 
организационе јединице Градске управе за скупштинске послове 
на начин који омогућава да се брзо и ефикасно обраде сви 
захтјеви који су Скупштини упућени по основу Закона о слободи 
приступа информацијама. 

 

 

 

 

ГЛАВА XII   

САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 

 

Члан 204. 

 

 (1) У остваривању својих права, обавеза и одговорности и у 
складу са законом и Статутом, Скупштина развија односе 
сарадње и међусобног уважавања са другим скупштинама, 
политичким странкама и удружењима грађана. 

 (2) У реализацији конкретних активности Скупштина може да 
тражи мишљење и приједлоге од политичких странака и 
удружења грађана, као и од представника других скупштина. 

 (3) Скупштина ће иницирати договор са политичким 
странкама и удружењима грађана када се одлучује о питањима 
која су значајна за Град, те ће уважавати и разматрати 
приједлоге и иницијативе које потичу од политичких странака и 
удружења грађана. 

Члан 205. 

 

 Скупштина у оквирима датим законом и Статутом 
успоставља сарадњу са другим јединицама локалне самоуправе 
у земљи, међуентитетску, прекограничну и међународну 
сарадњу. 

ГЛАВА XIII  

РАД СКУПШТИНЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

Члан 206. 

 

 (1) Скупштина за вријеме ванредне ситуације наставља да 
ради у складу са Уставом, законом, Статутом и другим 
прописима. 

 (2) На рад и организацију Скупштине у условима из става 1. 
овог члана примјењује се одредбе овог пословника, ако 
Статутом или другим актом Скупштине није другачије одређено. 

 

Члан 207. 

 

 У случају проглашења непосредне ратне опасности или 
ратног стања, Скупштина се организује и ради у складу са 
прописима и другим актима које доносе надлежни републички и 
државни органи. 

Члан 208. 

 

 (1) Предсједник Скупштине, у сарадњи са Градоначелником 
процјењује потребу сазивања и одржавања сједнице Скупштине. 

 (2) У случају сазивања сједнице Скупштине, позив може бити 
упућен и путем средстава јавног информисања, а одредбе овог 
пословника којима се уређује сазивање и одржавање ванредне 
сједнице Скупштине, примјењују се у случајевимаа ванредне 
ситуације, непосредне ратне опасности или ратног стања. 

 

ГЛАВА XIV  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 209. 

 

      Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи 
Пословник о раду Скупштине општине Дервента („Службени 
гласник општине Дервента“, број 9/17 и 6/21). 

Члан 210. 

 

 Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 

                      СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА                           

    

Број: 01-022-501/21                              ПРЕДСЈЕДНИК 

14. децембра 2021. године                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

409                                                                                                       

На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 
(„Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 и 20/21) и члана 
129. Пословника о раду  Скупштине општине Дервента 
(„Службени гласник општине Дервента“, број 9/17 и „Службени 
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гласник града Дервента“, број 6/21), Скупштина града Дервента 
на 10. сједници, одржаној 14. децембра 2021. године, донијела 
је 

П Р О Г Р А М  Р А Д А  
С К У П Ш Т И Н Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  З А   2 0 2 2 .  

Г О Д И Н У     

                                                                        

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

      Овим програмом утврђују се: питања тематског и 
нормативног садржаја о којима ће Скупштина града 
расправљати и одлучивати у оквиру њених права и дужности, 
носиоци задатака на припремању материјала (стручни 
обрађивачи), рокови за њихово разматрање као и предлагачи 
материјала. 

      Поред питања наведених у овом програму која чине основу 
за рад, Скупштина града ће разматрати и друга питања која буду 
произилазила из закона и других прописа, као и питања која се у 
свакодневној активности градских органа појаве као актуелна, а 
из надлежности су Скупштине града. 

      Градоначелник и други предлагачи материјала као и 
обрађивачи материјала, дужни су да се придржавају утврђених 
рокова и да своје програме рада ускладе са овим програмом. 

 

II  НОРМАТИВНИ   И  ТЕМАТСКИ ДИО 

 

ЈАНУАР 

 
1. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 

2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
2. Извјештај о реализацији расподјеле новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде и села на подручју Града 
Дервента у 2021. години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 

ФЕБРУАР 

 
1. Приједлог Одлуке о висини накнаде предсједницима 

савјета мјесних заједница на  подручју Града Дервента 
за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
2. Информација о упису ученика и стручној заступљености 

наставног кадра у школској 2021/2022. години у Јавној 
установи Основна школа „19. април“ Дервента    

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

 
3. Информација о упису ученика и стручној заступљености 

наставног кадра у школској 2021/2022. години у Јавној 
установи Основна школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, 
Дервента 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Основна школа „Ђорђо 
Панзаловић“ Осиња, Дервента 

 

 4.  Информација о упису ученика и стручној заступљености 
наставног кадра у школској 2021/2022. години у Јавној 
установи Основна школа „Тодор Докић“ Календеровци, 
Дервента 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Основна школа „Тодор 
Докић“ Календеровци, Дервента 

 
5. Информација о упису ученика и стручној заступљености 

наставног кадра у школској 2021/2022. години у Јавној 
установи Основна школа „Никола Тесла“ Дервента 

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

 

6. Информација о упису ученика и стручној заступљености 
наставног кадра у     школској 2021/2022. години у Јавној 
установи Стручна и техничка школа Дервента 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Стручна и техничка 
школа Дервента 

 
7. Информација о упису ученика и стручној заступљености 

наставног кадра у школској 2021/2022. години у Јавној 
установи Средњошколски центар „Михајло Пупин“ 
Дервента 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Средњошколски центар 
„Михајло Пупин“ Дервента 

  

МАРТ 

 
1. Приједлог Плана капиталних улагања Града Дервента за 

2022. годину 

ОБРАЂИВАЧИ: Стручна служба Градоначелника и 
Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ : Градоначелник 

 
2. Приједлог Плана коришћења средстава за подстицање 

развоја пољопривреде и села   на подручју Града 
Дервента за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ : Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ : Градоначелник 

 
3. Приједлог одлуке о просјечној коначној грађевинској 

цијени 1м2 корисне  површине стамбеног и  пословног 
простора на подручју Града Дервента у 2021.    години 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за стамбено-комуналне 
послове     

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
4. Програм рада и Финансијски план Јавне здравствене 

установе Дом здравља Дервента за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Дом здравља 
Дервента 

 
5. Програм рада и Финансијски план Јавне установе 

„Центар за социјални рад Дервента“, Дервента за 2022. 
годину 

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

 
6. Програм рада и Финансијски план Јавне установе 

Народна библиотека  „Бранко Радичевић“ Дервента за 
2022. годину  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Народна 
библиотека „Бранко    Радичевић“ Дервента       

 
7. Програм рада и Финансијски план Јавне установе 

„Спортски центар“ Дервента за 2022. годину  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Спортски 
центар“ Дервента  

 
8. Програм рада и Финансијски план Јавне установе 

„Центар за културу“ Дервента за 2022.  годину  

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

 
9. Програм рада и Финансијски план Јавне установе 

„Туристичка организација  општине Дервента“, Дервента 
за 2022. годину  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Туристичка 
организација општине  Дервента“, Дервента  

 
10. Програм рада и Финансијски план Јавне установе 

„Геронтолошки центар“    Дервента за 2022. годину  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Геронтолошки 
центар“ Дервента  

 
11. Финансијски план Јавне предшколске установе „Трол“ 

Дервента за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈПУ „Трол“ 
Дервента 
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12. Програм рада и пословања ЈП „Дервентски лист и Радио 

Дервента“  д.о.о. Дервента за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈП „Дервентски 
лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента 

 
13. Годишњи извјештај o пословању и годишњи обрачун 

Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Дервента за 
2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ „Дом здравља“ 
Дервента  

 
14. Годишњи извјештај о  пословању и годишњи обрачун 

Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за 2021. 
годину 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈПУ „Трол“ 
Дервента 

 
15. Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун 

Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ 
Дервента за 2021. годину 

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

 
16. Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун 

Јавне установе Народна библиотека  „Бранко  
Радичевић“ Дервента за 2021. годину  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Народна 
библиотека „Бранко   Радичевић“ Дервента       

 
17. Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун 

Јавне установе „Спортски     центар“ Дервента за 2021. 
годину  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Спортски 
центар“  Дервента  

 
18. Годишњи извјештај о  пословању и годишњи обрачун 

Јавне установе „Центар за културу“   Дервента за 2021. 
годину  

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

 
19. Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун 

Јавне установе „Туристичка   организација општине 
Дервента“ Дервента за 2021. годину  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Туристичка 
организација  општине Дервента“ Дервента  

 
20. Извјештај о раду и пословању ЈП „Дервентски лист и 

Радио Дервента“ д.о.о. Дервента за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈП „Дервентски 
лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента 

 
21. Извјештај о раду одбора за жалбе Града Дервента за 

2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
22. Приједлог програма мјера за спречавање и сузбијање, 

елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју 
Града Дервента за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначелник 

 
23. Приједлог плана систематске превентивне дезинсекције 

и дератизације на подручју Града Дервента за 2022. 
годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначелник 

 
24. Информација о стању јавног реда и мира, безбједности 

грађана и имовине  на  подручју Града Дервента за 2021. 
годину  

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица 
Дервента  

 

25. Информација о стању у области културе на подручју 
града  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник   

 

АПРИЛ  

 
1. Приједлог Програма коришћења посебних водних 

накнада за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
2. Приједлог Годишњег плана утрошка намјенских 

средстава од накнаде по основу  продаје шумских дрвних 
сортимената у 2022. години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
3. Извјештај о раду Скупштине града Дервента у 2021. 

години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу  

ПРЕДЛАГАЧ:  Предсједник Скупштине Града 

 
4. Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине града 

Дервента  у 2021. години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ:  Стална радна тијела Скупштине града 
Дервента  

 
5. Извјештај о раду Градоначелника и раду Градске управе 

Града Дервента у 2021. години 

ОБРАЂИВАЧИ: Одјељења и службе Градске управе 
града Дервента 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
6. Извјештај о извршењу Буџета Града Дервента за 2021. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
7. Информација о стипендирању студената и ученика у 

школској 2021/2022. години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
8. Извјештај о раду Првостепене стручне комисије за 

процјену потреба и  усмјеравање дјеце и омладине са 
сметњама у развоју 

      ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  ЈУ „Центар за социјални   

      рад Дервента“ Дервента  

 
9. Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун 

Јавне установе „Геронтолошки центар“   Дервента за 
2021. годину  

      ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  Органи ЈУ „Геронтолошки 
центар“  Дервента  

 

МАЈ  

 
1. Приједлог програма санације и одржавања локалних 

путних праваца на подручју Града Дервента у 2022. 
години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне        

послове 

  ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
2. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела 

Регулационог плана „КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ 
ЦЕНТАР“ 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 

  ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 
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3. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела   
Регулационог плана „ГАКОВАЦ“ 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 

    ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
4. Извјештај о извршењу Буџета Града Дервента за период   

01.01.- 31.03.2022. године  

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

  ПРЕДЛАГАЧ : Градоначелник 

 
5. Извјештај о реализацији Програма санације и    

одржавања локалних путних праваца на подручју Града    
Дервента у 2021. години 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне     

  послове 

  ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
6. Информација о пословању привреде на подручју града   

у 2021. години 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене   

  дјелатности  

  ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
7. Информација о раду невладиних организација и   

удружења грађана на подручју Града Дервента  

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене  

 дјелатности  

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
8. Информација о запошљавању на подручју града, броју и 

структури незапослених лица, као и потребним 
кадровима за развој града Дервента 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене   

  дјелатности  

  ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
9. Информација о остваривању права у области борачко- 

инвалидске заштите        

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене    

   дјелатности – Одсјек за борачко-инвалидску заштиту  

 ПРЕДЛАГАЧ : Градоначелник 

 

ЈУН 

 
1. Приједлог програма уређења градског грађевинског 

земљишта у 2022. години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне    

послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
2. Извјештај о зимском одржавању локалних путних 

праваца и градских улица у периоду 15.11.2021-
15.03.2022. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне    

послове 

 ПРЕДЛАГАЧ : Градоначелник 

 
3. Информација о стању наркоманије на подручју града и 

мјере за њено сузбијање  
ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, ЈЗУ Дом  здравља Дервента, Полицијска 
станица Дервента и ЈУ „Центар за социјални рад 
Дервента“ Дервента 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
4. Информација о условима и животу омладине на подручју 

града 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене           
дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
5. Информација о превентивној здравственој заштити 

становништва Града Дервента у 2021. години 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  ЈЗУ Дом здравља   
Дервента 

 
6. Приједлог Одлуке о доношењу Урбанистичког плана за 

урбано подручје Града Дервента 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење   

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
7. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела 

Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК- ЦЕНТАР ЗАПАД-
БЛОК ЗАПАД“ 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење       

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 

  ЈУЛ 

 
1. Нацрт одлуке о одређивању имена улица у Граду 

Дервента 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 

СЕПТЕМБАР 

 
1. Извјештај о извршењу Буџета Града Дервента за 

период 01.01.-30.06.2022. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
2. Информација о раду и пословању Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Дервента за период јануар-јуни 
2022. године 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ „Дом здравља“ 
Дервента  

  
3. Информација о раду и пословању Јавне установе 

„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента за период 
јануар-јуни 2022. године 

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

 
4. Информација о раду и пословању Јавне установе 

Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента за 
период јануар-јуни 2022. године 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Народна 
библиотека „Бранко    Радичевић“ Дервента       

 
5.  Информација  о раду и пословању Јавне установе 

„Спортски центар“ Дервента за период јануар-јуни 2022. 
године 

 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Спортски 
центар“  Дервента  

 
6.  Информација о раду и пословању Јавне установе 

„Центар за културу“ Дервента за период јануар-јуни 2022. 
године 

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

 
7. Информација о раду и пословању Јавне установе 

„Туристичка  организација општине Дервента“ Дервента 
за период јануар-јуни 2022. године; 

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Туристичка 
организација општине Дервента“ Дервента  

 
8. Информација о раду и стању основног образовања у 

Јавној установи Основна школа „Никола Тесла“ 
Дервента 

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

 
9. Информација о раду школе и стању објеката у Јавној 

установи   Основна школа „19. април“ Дервента 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ:  ЈУ Основна школа „19. 
април“ Дервента 
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10. Информација о раду и стању основног образовања у 
Јавној установи Основна  школа „Ђорђо Панзаловић“ 
Осиња, Дервента у школској 2021/2022. години 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Основна школа „Ђорђо 
Панзаловић“ Осиња,  Дервента 

 
11. Информација о раду и стању основног образовања у 

Јавној установи Основна школа „Тодор Докић“ 
Календеровци, Дервента у школској 2021/2022. години 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Основна школа „Тодор 
Докић“  Календеровци, Дервента 

 
12. Информација о раду и стању средњег образовања у 

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

 

13.  Информација о раду и стању средњег образовања у 
Јавној установи  Средњошколски центар „Михајло 
Пупин“ Дервента  

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Средњошколски 
центар „Михајло Пупин“  Дервента 

 

ОКТОБАР 

 
1. Приједлог одлуке о разврставању, управљању и заштити 

локалних и некатегорисаних путева и улица 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
2. Извјештај о реализацији Гендер акционог плана Града 

Дервента за период 2021. до 2024. година у 2021. и 
2022. годинe 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

3. Извјештај о раду Првостепене стручне комисије за 
утврђивање способности лица у поступку остваривања 
права из социјалне заштите и утврђивање         
функционалног стања корисника 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ:  ЈУ „Центар за социјални 
рад Дервента“  Дервента 

 
4. Извјештај о раду ЈПУ „Трол“ Дервента за радну 

2021/2022. годину  

 ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Органи  ЈПУ „Трол“ 
Дервента  

 
5. Информација о раду и пословању Јавне предшколске 

установе „Трол“  Дервента за период јануар-јуни 2022. 
године; 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈПУ „Трол“ 
Дервента 

 
6. Годишњи Програм рада Јавне предшколске установе 

„Трол“ Дервента за радну 2022/2023. годину; 

 ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи   ЈПУ „Трол“ 
Дервента 

 
7. Информација о спортским активностима и резултатима 

рада спортских клубова 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
8. Информација о раду и пословању Јавне установе 

„Геронтолошки центар“ Дервента  за период јануар-јуни 
2022. годинe 
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ „Геронтолошки 
центар“ Дервента 

 

НОВЕМБАР  

 
1. Нацрт  одлуке о усвајању  Буџета Града Дервента за 

2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ:  Стручна служба Градоначелника и 
Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
2. Информација о условима и животу пензионера на 

подручју града 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
3. Информација о примјени Одлуке о равноправности 

полова у Граду Дервента за период 01.01.-31.10.2022. 
годинe 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
4. Информација о активностима везаним за рјешавање 

стамбеног питања носилаца станарског права чији су 
станови порушени  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове 
ПРЕДЛАГАЧ : Градоначелник 

 
5. Информација о регистрацији заједница етажних 

власника и инвестиционом и текућем одржавању 
стамбених зграда и станова 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
6. Информација о реализацији приватизације државних 

станова и коришћењу неоткупљених станова 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
пословe 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 

ДЕЦЕМБАР  

 
1. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Дервента за 

2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Градоначелника и  
Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
2. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Града Дервента за 

2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Градоначелника и 
Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
3. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по 

зонама на подручју Града Дервента за 2023. годину 

ОБРАЂИВАЧИ: Стручна служба Градоначелника, 
Одјељење за финансије, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и Одјељење за просторно уређење     

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
4. Приједлог одлуке о висини  стопе пореза за 

непокретности на подручју Града Дервента за 2023. 
годину 

ОБРАЂИВАЧИ:  Стручна служба Градоначелника и 
Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
5. Приједлог одлуке о економској цијени услуге Јавне 

предшколске установе „Трол“ Дервента за 2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ и ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈПУ „ТРОЛ“ 
Дервента 

 
6. Извјештај о извршењу Буџета града Дервента за период 

01.01.-30.09.2022. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансијеПРЕДЛАГАЧ: 
Градоначелник 

 
7. Приједлог Програма рада Скупштине града Дервента за 

2023. годину  
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ОБРАЂИВАЧ: Предсједник и секретар Скупштине Града 

ПРЕДЛАГАЧ: Колегијум Скупштине града Дервента  

 
8. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 

2023. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначелник 

 
9. Информација о стању насиља у породици на подручју 

Града Дервента са   аспекта појаве и са аспекта одговора 
на насиље од стране субјеката заштите у Граду 
Дервента са приједлогом мјера за спречавање и 
сузбијање насиља у  породици; 

ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности и Одбор за равноправност полова уз 
координацију субјеката заштите у граду  који су  
потписници Протокола о поступању и сарадњи 
надлежних субјеката на заштити жртава насиља у 
породици и родно базираног насиља 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник  

 
10. Информација о имовини у власништву града, пословни 

простори, гараже и станови 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
11. Информација о стању гробаља на подручју Града 

Дервента 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник 

 
12. Информација о безбједности саобраћаја на територији 

Града Дервента 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове 

 ПРЕДЛАГАЧ:  Градоначелник 

 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

      Овај програм објавити у „Службеном гласнику града 
Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-502/21                                             СКУПШТИНА                                                                                                                           

14. децембра 2021. године                            ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

410 
На основу члана 195. став 3. Закона о водама („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), 
члана 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 37. став 2. тачка 5. Статута Града Дервента 
(„Службени гласник града Дервента, број: 6/21 и 20/21) и члана 
5. став 1. Одлуке о коришћењу средстава од посебних водних 
накнада („Службени гласник општине Дервента“, број: 9/08 и 
4/15) и претходно прибављене сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.07-337-
538/21 од 09.12.2021. године, Скупштина града Дервента на 10. 
сједници, одржаној 14. децембра 2021. године, донијела је  

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

П О  О С Н О В У  П О С Е Б Н И Х  В О Д Н И Х  Н А К Н А Д А  
З А  2 0 2 1 .  Г О Д И Н У  

 

Члан 1. 

Овим програмом уређују се питања утрошка средстава која 
ће се прикупљати од посебних водних накнада у 2021. години, и 
то: оквирна висина средстава која се очекује по овом основу, 
пројекти у које ће та средства бити пласирана, износ средстава 
по пројектима, органи надлежни за провођење поступка у циљу 
реализације пројеката и рок за њихово провођење. 

Члан 2. 

Планирана средства по основу посебних водних накнада у 
2021. години износе  120.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Приходи прикупљени на основу посебних водних накнада у 
Буџету Града Дервента, намјенски ће се користити за: 

 

1) Пројектовање водовода и канализације            56.700,00 КМ                              

2) Израда урбанистичко техничких услова  

за водоводе                                                                2.340,00 КМ 

3) Изградња водоводне мреже у насељу 

 Лужани                                                                     40.000,00 КМ 

4) Изградња и прикључак на канализациону мрежу у 
Свиленграду                                                             25.000,00 КМ 

5) Земљани радови за изградњу водоводне мреже у Г. 
Вишњику                                                                   12.636,00 КМ 

6) Наставак изградње водовода у Куљеновцима, засеок 
Бодружић                                                                    3.804,00 КМ 

7) Ископ канала у насељу Доњи Вишњик                5.850,00 КМ                                  

                                                                                                  
Укупно: 146.330,00 КМ 

 

Члан 4. 

Наведени пројекти из члана 3. овог програма финансираће 
се од прикупљених средстава посебних водних накнада и 
осталих средстава из Буџета Града Дервента. 

 

Члан 5. 

 (1)  Градоначелник Града Дервента и надлежно одјељење ће 
у складу са Законом о јавним набавкама и другим подзаконским 
актима и актима Града Дервента, провести поступак јавних 
набавки у циљу реализације пројеката из члана 3. овог 
програма. 

(2) Координацију и праћење провођења овог програма и 
намјенски утрошак средстава од посебних водних накнада, 
вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске и надлежно одјељење. 

      (3) Рок за провођење овог програма је 31.12.2021. године. 

 

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента.“  

     

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-509/21                                         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                          
14. децембра 2021. године                СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                     Мирко Земуновић, с.р. 

411 
На основу члана 89. став 8. Закона о шумама („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 75/08 и 60/13), члана 39. став 
2. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21)), и члана 37. став 
2. тачка 5. Статута Града Дервента („Службени гласник града 
Дервента, број: 6/21 и 20/21), Скупштина града Дервента на 10. 
сједници, одржаној 14. децембра 2021. године, донијела је  

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

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

С О Р Т И М Е Н А Т А  У  2 0 2 1 .  Г О Д И Н И  

 

I 

Овим планом утврђује се износ финансијских средстава и 
намјена кориштења средстава остварених продајом шумских 
дрвних сортимената у својини Републике Српске, за Град 
Дервента. 

II 

 Средства планирана у Буџету Града Дервента за 2021. 
годину, по основу продаје шумских дрвних сортимената у 
својини Републике Српске у 2021. години  износе 15.000,00 КМ, 
а неутрошена средства из 2020. године износе 2.736,17 КМ. 
Укупна средства ће се користити за: 
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1) Изградњу пута у Осињи дионица Мајсторовића врело – 

продавница Ананија  17.736,17 КМ 

 

III 

Изградња наведеног путног правца усвојена је Планом 
капиталних улагања за 2021. годину, а финансираће се од 
накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената. 

 

IV 

(1) Градоначелник Града Дервента и надлежно одјељење ће 
у складу са Законом о јавним набавкама и другим подзаконским 
актима и актима Града Дервента, провести поступак јавне 
набавке у циљу реализације активности из тачке II овог плана.  

(2) Координацију и праћење провођења овог плана и 
намјенски утрошак средстава по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2021. години, вршиће Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и 
надлежно одјељење.  

V 

Саставни дио овог плана је Рјешење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, о давању 
сагласности  Граду Дервента на Приједлог Плана годишњег 
утрошка средстава од накнаде по основу продаје шумских 
дрвних сортимената за 2021. годину, број Рјешења: 12.06.2-332-
1179/21 од 01.12.2021. године. 

 

VI 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града  Дервента.“    

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-510/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                         

14. децембра 2021. године                          СКУПШТИНЕ ГРАДА     

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                   

412 
На основу чланa 8. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), члана 39. 
став 2. тачка 2) и 10) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
37. став 2. тачка 2) и 10) Статута Града Дервента („Службени 
гласник града Дервента, број: 6/21 и 20/21), Скупштина града 
Дервента на 10. сједници, одржаној 14. децембра 2021. године, 
донијела је 

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

Н Е П О К Р Е Т Н О С Т И  
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 2 .  

Г О Д И Н У  

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком утврђује  се пореска стопа за опорезивање 
непокретности на подручју Града Дервента  за  2022. годину у 
висини  0,11%. 

(2) Изузетно из става 1. овог члана, пореска стопа за 
непокретности у којима се непосредно обавља производна 
дјелатност износи 0,05%. 

(3) Под непокретностима из става 2. овог члана 
подразумијевају се објекти за производњу и објекти за 
складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, 
уколико чине заокружену производну цјелину.  

 

Члан 2. 

Предмет опорезивања из ове одлуке су све непокретности 
на територији Града Дервента, под којима  се  у складу са чланом 
2. став 1 тачка 4.  Закона о порезу на непокретности, сматра  
земљиште са свим оним што је трајно спојено с њим или што је 
изграђено на површини земљишта, изнад или испод површине 
земљишта. 

                                                  

Члан 3. 

Пореска стопа ће се примјењивати на пореску основицу коју 
утврђује Пореска управа на основу Одлуке о висини вриједности 
непокретности по зонама на подручју Града Дервента и 

карактеристикама непокретности из пријаве за упис у Фискални 
регистар непокретности. 

Члан 4. 

Даном примјене ове одлуке престаје да важи Одлука о 
висини стопе пореза за непокретности на подручују Града 
Дервнета за 2021. годину („Службени гласник града Дервента“, 
број  13/21). 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику града Дервента“, а примјењиваће се од 
01. 01. 2022. године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-503/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                             
14. децембра 2021. године                        СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић,с .р.  

413 
На основу чланa 4. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), члана 39. 
став 2. тачка 2) и 10) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
37. став 2. тачка 2) и 10) Статута Града Дервента („Службени 
гласник града Дервента, број: 6/21 и 20/21), Скупштина града 
Дервента на 10. сједници, одржаној дана 14. децембра 2021. 
године,  донијела је                                                                                                                                                                         

О Д Л У К У  
О  В И С И Н И  В Р И Ј Е Д Н О С Т И  

Н Е П О К Р Е Т Н О С Т И  П О  З О Н А М А   Н А  
П О Д Р У Ч Ј У  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  У  2 0 2 2 .  

Г О Д И Н И  

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина  вриједности 
непокретности по зонама на подручју града Дервента на дан 31. 
12. 2021. године која ће служити за утврђивање тржишне 
вриједности непокретности на подручју Града Дервента у 2022. 
години. 

Члан 2. 

Под непокретностима у смислу ове oдлуке и Закона о порезу 
на непокретности подразумијевају се сљедеће непокретности: 

1) грађевински објекти  и то: стан, кућа, пословни објекти и 
остали објекти, 

2) земљиште и то: грађевинско, пољопривредно, 
индустријско, шумско и остало. 

 

Члан 3. 

Све непокретности на подручју Града Дервента  
разврставају се  у десет зона и то: 

1) Непокретности које се налазе на подручју Града 
Дервента у КО Дервента 1 и КО Дервента 2 разврставају се у 6 
зона у складу са Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник града Дервента“, број 15/21); 

2) Седма зона обухвата непокретности уписане у  KO:  
Дервентски Луг и Поље; 

3) Осма  зона обухвата непокретности уписане у  КО:  
Агићи, Беглуци, Бијело Брдо, Бишња, Костреш, Босански 
Лужани, Тетима, Врхови, Жеравац, Живинице; 

4) Девета зона обухвата непокретности уписане у КО: 
Босански Дубочац, Брезици, Бунар, Црнча, Доња Лупљаница, 
Доњи Церани, Доњи Детлак, Дријен, Горња Лупљаница, Горњи 
Церани, Горњи Детлак, Градина, Календеровци, Кулина, 
Куљеновци, Нови Лужани, Мишковци, Модран, Осиња, Осојци, 
Пјеваловац, Појезна, Пољари, Рапћани, Станићи, Шушњари, 
Трстенци, Велика, Велика Сочаница и Зеленике; 

5) Десета зона обухвата непокретности уписане у КО: 
Буковица, Горњи Божинци, Мала Сочаница, Мишинци и Вишњик. 

 

Члан 4. 

Висина  вриједности непокретности на подручју Града 
Дервента на дан 31. 12. 2021. године утврђује се према зонама 
из члана 3. ове одлуке  у  КМ по 1 m2 непокретности према 
табели број 1. која слиједи:                                                                                                                                                                        

 



 

Табела број  1

Ред. 
број 

Зона 

Земљиште (КМ/m2) Објекти (КМ/m2) 

Грађевин
. 

Индустр. Пољопр. Шумско Остало Стан Кућа Посл. простор Индустриј. Остали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 I 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 950,00 1.500,00 1.500,00 800,00 

2 II 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 1.100,00 900,00 1.400,00 1.400,00 750,00 

3 III 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 1.000,00 850,00 1.300,00 1.300,00 700,00 

4 IV 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 950,00 800,00 1.200,00 1.200,00 650,00 

5 V 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 900,00 750,00 1.100,00 1.100,00 600,00 

6 VI 20,00 20,00 20,00 12,00 20,00 850,00 700,00 1.000,00 1.000,00 550,00 

7 VII 20,00 20,00 3,50 3,00 1,00 700,00 600,00 900,00 900,00 500,00 

8 VIII 5,00 5,00 3,00 3,00 1,00 600,00 500,00 800,00 800,00 400,00 

9 IX 4,00 4,00 2,50 3,00 1,00 550,00 450,00 700,00 700,00 300,00 

10 X 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 500,00 400,00 600,00 600,00 200,00 

 

Члан 5. 

Вриједност непокретности утврђена у члану 4. ове одлуке 
служиће Пореској управи Републике Српске за утврђивање 
пореске основице за обрачун пореза на непокретности за 2022. 
годину уз примјену коефицијената које утврђује Пореска управа 
Републике Српске у складу са чланом 4. Закона  о порезу на 
непокретности. 

Члан 6. 

О спровођењу ове одлуке стараће се Одјељење за 
финансије и Пореска управа Републике Српске.       

                                 

Члан 7. 
(1) Даном примјене ове одлуке престаје да важи Одлука о 

висини вриједности непокретности по зонама на подручју 
општине Дервента у 2020. години („Службени гласник општине 
Дервента“, број 11/19).  

(2) Поступци започети према Одлуци о висини 
вриједности непокретности по зонама на подручју општине 
Дервента у 2020. години („Службени гласник општине Дервента“, 
број 11/19) завршиће се по тој одлуци. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику града Дервента“, а примјењиваће се од 
01. 01. 2022. године. 
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На основу члана 2. став 1. Закона о комуналним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 4/12 и 123/20), 
члана 39. став 2. тачка 10. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 37. став 2. тачка 10. Статута Града Дерванта 
(„Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 и 20/21), 
Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 14. 
децембра 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У  
О  К О М У Н А Л Н И М  Т А К С А М А  

 

Члан 1.  
Овом одлуком утврђује се предмет комуналне таксене 

обавезе, обвезник плаћања комуналне таксе, висина, услови и 

начин наплате, као и основи за ослобађања од плаћања  
комуналне таксе за подручје Града Дервента. 

 

Члан 2. 

(1) Комуналне таксе утврђују се за: 

1) коришћење простора на јавним површинама, осим у 
сврху продаје штампе, књига  и других публикација, 

2) истицање реклама на јавним и другим површинама, 

3) истицање пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама. 

 (2) У случају да Град Дервента наплаћује закуп за 
коришћење простора  у складу са посебним прописом, за 
коришћење тог истог простора  на јавној површини не наплаћује 
се и комунална такса из става 1. тачка 1. овог члана.  

  

Члан 3. 
Комуналне таксе су приход буџета града. 

 

Члан 4. 
Таксени обвезник је корисник права предмета и услуга за 

чије је коришћење прописано плаћање  таксе. 
 

Члан 5. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, 
предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање 
комуналне таксе. 

Члан 6. 
(1) Комуналне таксе утврђују се у годишњем износу, 

односно сразмјерно времену коришћења права, предмета и 
услуга. 

(2) Комуналне таксе утврђују се Тарифом комуналних такса, 
која се налази у прилогу и саставни је дио ове одлуке. 

 

 Члан 7. 
Одјељење за стамбено - комуналне послове појединачним 

рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из члана 
2. став 1. тачка 1. и 2. ове одлуке.  

 

Члан 8. 

Таксени обвезници из члана 2. став 1. тачка 3. ове одлуке 
дужни су  пријавити таксену обавезу Пореској управи Републике 
Српске најкасније до 31. марта текуће године, а уплату извршити  
најкасније  до 30. јуна текуће године. 

 

Члан 9.  
 (1) Од плаћања комуналних такси ослобођени су: 

1) институције Босне и Херцеговине, 

2) органи, организације и јавне установе Републике Српске 
и јединице локалне самоуправе, 

3) акредитоване међународне организације, 
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4) дипломатска и конзуларна представништва, 

5) удружења од јавног интереса за Републику Српску, а 
којима је то својство признато у складу са актом којим се уређује 
додјела и престанак статуса удружења од јавног интереса,  

6) лица којима је рјешењем надлежног органа признато 
својство члана породице погинулих, умрлих, несталих и 
заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата, особе са 
инвалидитетом које имају 80% инвалидитета и особе са 
тјелесним оштећењем од 100%, родитељ или старатељ који има 
статус лица које се стара о лицу са инвалидитетом, односно 
лице којем је рјешењем тај статус утврђен, 

7) предузетници који, у смислу закона којим се уређује 
порез на доходак, имају статус малог предузетника, 

8) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од 
регистрације, 

9) обвезници који обављају нискоакумулативне 
дјелатности – непрофитна удружења и фондације и слични 
облици организовања, удружења грађана, струковна удружења, 
синдикалне организације, невладине организације, спортски 
клубови, културно-умјетничка друштва и заједнице етажних 
власника.  

 (2) Право на ослобађање у случајевима из става 1. тачка 6. 
овог члана остварује се подношењем захтјева Одјељењу за 
стамбено - комуналне послове прије истека рока за 
пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.  

 

Члан 10.   
Надзор над спровођењем  члана 2. став 1. тачке 1. и 2. ове 

одлуке врши Комунална полиција, из своје надлежности, а 
надзор над спровођењем члана 2. став 1. тачка 3. ове одлуке, 
врши Пореска управа Републике Српске.  

 

Члан 11. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
комуналним таксама ("Службени гласник општине Дервента", 
број: 2/18, 13/18, 2/19, 10/20 и „Службени гласник града 
Дервента“, број 6/21). 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-505/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                   
Датум: 14. децембра 2021. године             СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                     Мирко Земуновић, с.р.                                                      

                                                                                                                      

 

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

 

Тарифни број 1. 

 

За коришћење простора на јавним површинама: 

 
а) за постављање љетних башти испред пословних 

простора  угоститељских објеката,  комунална такса  утврђује се 
по 1 m2  површине љетне баште и по зонама градског 
грађевинског земљишта и износи мјесечно, за: 

 

површине до 50 m2  

- I  -  зона  7,00 КМ, 

- II -  зона  6,00 КМ, 

- III - зона  5,00 КМ, 

- IV - зона  4,50 КМ, 

- V  - зона  4,00 КМ, 

- VI - зона  3,00 КМ. 

 

површине преко 50,01 m2   

- I  -  зона  6,50 КМ, 

- II -  зона  5,50 КМ, 

- III - зона  4,50 КМ, 

- IV - зона  4,00 КМ, 

- V  - зона  3,50 КМ, 

- VI - зона  2,50 КМ. 

 

б) за задржавање постављене тенде или надстрешнице, 
након истека одобрења за рад љетне баште, плаћа се мјесечно  
износ  од 20% цијене по 1m2 коришћења љетне баште. 

в) за вријеме одржавања вашара, манифестација или 
светковина, за заузимање  јавне површине за љетну башту, за 
коју  није издато одобрење,  за зоне од I до VI, плаћа се дневно 
1,00 КМ по 1 m2.  

Напомена: Уплата  таксе за одобрени период коришћења 
јавне површине  по овом тарифном броју, доставља се приликом 
издавања одобрења од стране Одјељења за стамбено - 
комуналне послове. 

 

Тарифни број 2. 

 
а) За истицање реклама  (рекламних застава, рекламних 

паноа, свјетлећих реклама и билборда) на јавним и другим 
површинама,  комунална такса  по комаду  износи мјесечно: 

- до 2 m2  једнострано............................................7,00 КМ, 

- до 2 m2  двострано.............................................10,00 КМ, 

- од 2,01 до 4 m2 једнострано..............................12,00 КМ, 

- од 2,01 до 4 m2 двострано.................................17,00 КМ, 

- од 4,01 до 6 m2 једнострано..............................15,00 КМ, 

- од 6,01 до 8 m2 двострано.................................22,00 КМ, 

- од 6,01 до 8 m2 једнострано..............................23,00 КМ, 

- од 6,01 до 8 m2 двострано.................................30,00 КМ, 

- преко 8,01 m2 једнострано.................................32,00 КМ, 

- преко 8,01 m2 двострано................................... 50,00 КМ, 

 

б) За истицање реклама на фасадама објеката, комунална 
такса се плаћа по површини рекламе мјесечно: 

- до 50 m2............................................................. 32,00 КМ, 
- oд 50,01 m2 до 100 m2 ......................................60,00 KM, 
- од 100,01 m2 до 150 m2...................................115,00 КМ, 
-  од 150,01 m2 до 200 m2.................................. 150,00 КМ, 
- oд 200,01 m2 дo 250 m2 ..................................180,00 KM, 
- преко 250,01 m² ...............................................200,00 КМ  

 
в) За истицање реклама на лед дисплеју на јавним и 

другим површинама,  комунална такса плаћа се по комаду 
мјесечно: 

-  до 4 m2...............................................................12,00 КМ, 

-  од 4,01 до 8 m2..................................................23,00 КМ, 

-  преко 8,01 m2.....................................................40,00 КМ. 

 

 Напомена:   

Рекламирање, у смислу ове одлуке, је свако представљање 
неког производа, услуге или дјелатности на објектима за 
рекламирање, постављеним на јавним површинама и 
површинама видљивим са јавних површина.  

Рекламна порука је мултимедијални садржај или 
обавјештење  које садржи непосредну или посредну поруку 
одређеног лица,  у вези са активностима, производима, 
услугама, робом и сл., а преноси се путем рекламирања.  

Уплата  таксе за одобрени период  истицања реклама  по 
овом тарифном броју доставља се приликом издавања 
одобрења од стране Одјељења за стамбено - комуналне 
послове. 

 

Тарифни број 3. 

 
а) за коришћење јавних површина за постављање 

фрижидера за продају индустријског сладоледа и 
безалкохолних пића  ван пословних просторија комунална такса 
се плаћа по комаду  мјесечно по зонама градског грађевинског 
земљишта  и то: 
  - у  I зони …… ...............……................……....30,00 КМ, 

- у  II и III зони ………………………..................15,00 КМ, 

- у  IV, V и VI зони ……………......….………… 10,00 КМ. 

 
б) за коришћење јавних површина за одржавање 

манифестација, промоција и сл. (осим у хуманитарне сврхе) 
плаћа се по 1 m2  дневно ...................................................3,00 КМ.    

в) за коришћење јавних површина за постављање 
покретних тезги за новогодишње, божићне, осмомартовске и 
другe празнике плаћа се по 1 m2 дневно............................7,00 КМ.    
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Напомена:  Уплата  таксе за одобрени период коришћења 
јавне површине  по овом Тарифном броју доставља се приликом 
издавања одобрења од стране Одјељења за стамбено - 
комуналне послове. 

 
Тарифни број 4. 

 

За заузимање тротоара за вријеме грађења по 1m2  

дневно............................................................................0,25 КМ. 

 

Напомена: Уплата таксе по овом тарифном броју доставља 
се приликом издавања одобрења од стране Одјељења за 
стамбено - комуналне послове. 

 

Тарифни број 5. 

 
Комунална такса за истицање пословног имена правних 

лица или предузетника на пословним просторијама, плаћа се за 
сједиште, за сваку издвојену пословну јединицу и за свако 
продајно мјесто издвојено од сједишта или пословне јединице у 
годишњем износу и то: 

 

а) привредна друштва: 

- привредна друштва из области промета нафте и 
нафтних деривата која имају сједиште, пословне јединице и 
продајна мјеста поред магистралних и регионалних 
путева............................................................................2.000,00 КМ, 

- привредна друштва из области промета нафте и 

нафтних деривата којa имају продајно мјесто, а која се  не налазе 
на регионалном односно магистралном путу.............1.200,00 КМ,  

- привредна друштва која се баве дистрибуцијом 
електричне енергије и прометом гаса.........................1.900,00 КМ, 

- привредна друштва из области 
телекомуникација.........................................................2.000,00 КМ, 

- привредна друштва  из области ПТТ-а ......1.500,00 КМ, 

- привредна друштва за експлоатацију камена, пијеска и 
шљунка.........................................................................1.400,00 КМ, 

- привредна друштва из области грађевинарства, 
бетонаре ............................................................….........800,00 КМ, 

- привредна друштва из области металске 
индустрије………....................................................……..800,00 КМ, 

- привредна друштва из области текстилне 
индустрије…….......................................................….….500,00 КМ, 

- привредна друштва из области oбућарске 
индустрије……..….....................................................…..500,00 КМ, 

- привредна друштва из области резане дрвене грађе- 
пилане...........................................................................1.200,00 КМ, 

- привредна друштва из области игара на 
срећу..................................................…........................2.000,00 КМ, 

- пословне јединице привредних друштава  из области 
игара нa срећу..............................................................1.000,00 КМ, 

- микрокредитне организације и микрокредитне 
фондације.....................................................................1.400,00 КМ, 

-привредна друштва из области 
пројектовање....................................................…............500,00 КМ, 

- технички преглед возила..................................550,00 КМ, 

- шпедиција..........................................…............600,00 КМ, 

- привредна друштва из области превоза путника и 
робе..................................................................................400,00 КМ, 

- привредна друштва из области информисања 

  (новинско-издавачке) и графичке дјелатности ……....300,00 КМ, 

- привредна друштва из области 
посредовања.....................…...........................................350,00 КМ, 

- велика привредна друштва из области трговине на 
велико...........................................................................1.500,00 КМ, 

- средња привредна друштва из области трговине на 
велико...........................................................................1.000,00 КМ, 

- микро и мала привредна друштва из области трговине 
на велико..........................................................................700,00 КМ, 

- продавнице грађевинског материјала.............500,00 КМ, 

- аутокуће, аутосалони, трговина  аутомобилима и 
моторним  возилима .......................................................700,00 КМ, 

- привредна друштва из области пољопривредне 
производње.....................................................................100,00 КМ, 

- привредна  друштва из горе непоменутих 

дјелатности ......…............................................................200,00 КМ. 

 

б) банке: 

- сједишта...............................…......................2.000,00 КМ, 

- филијале .......................................................1.800,00 КМ, 

- експозитуре, агенције….......……….……..…1.600,00 КМ, 

- шалтери........................................................ 1.400,00 КМ, 

- пословнице.....................................................1.200,00 КМ, 

 - банкомати.........................................................500,00 КМ, 

- мјењачнице ......................................................200,00 КМ. 

 

в) осигуравајућа друштва: 

- сједишта…………………................................1.500,00 КМ, 

- филијале, експозитуре, агенције, шалтери.1.200,00 КМ. 

 

г) угоститељски објекти: 

- хотели.............................................................1.200,00 КМ, 

- ноћни барови, ноћни клубови.......................1.400,00 КМ, 

- диско барови, диско клубови – дискотеке....1.400,00 КМ, 

- мотели............................................................1.000,00 КМ, 

- ресторани, пивнице………...............................300,00 КМ, 

- кафе барови, снек барови, коктел барови.......200,00 КМ, 

- гостионице, кафане, крчме,бифеи..................200,00 КМ, 

- пекотеке, пицерије, печењаре.................…….200,00 КМ, 

- собе за изнајмљивање.....................................200,00 КМ, 

-роштиљнице/ ћевабџинице, бурегџинице, 
посластичарнице ............................................................150,00 КМ, 

- објекти брзе хране (киоск) и покретни угоститељски 
објекти..............................................................................100,00 КМ, 

- остали непоменути угоститељски објекти......100,00 КМ. 

 

д) трговинске радње׃ 

- трговинске  радње у којима се обавља трговина на 
велико ..............................................................................700,00 КМ, 

- драгстори...............................................…........800,00 КМ. 

 

ђ) самопослуге: 

- хипермаркети  (преко 1500 м2 продајне  

површине).....................................................................1.000,00 КМ, 

- максимаркети  (од 500 до 1500 м2 продајне  

површине) .......................................................................700,00 КМ, 

- супермаркети  (од 100 до 500 м2 продајне  

површине)........................................................................300,00 КМ, 

- минимаркети  (од 50 до 100 м2 продајне  

површине) .......................................................................100,00 КМ. 

 

е)  остале продавнице: 

- златарске радње ……......................................400,00 КМ, 

- меснице  и рибарнице..............................…....200,00 КМ, 

- класичне продавнице, у којим се обавља трговина на 
мало  прехрамбеним и непрехрамбеним 

производима....................................................................150,00 КМ, 

- видеотеке, продаја касета…………......…........100,00 КМ, 

- бутици……………..........................................…100,00 КМ, 

- трговинске радње типа киоск ……….................80,00 КМ, 

- пијачне тезге .......................................................50,00 КМ.  

 

ж) остале дјелатности׃ 

- нотари............................................................1.000,00 КМ, 

- адвокатске канцеларије...................................400,00 КМ,  

- здравствене апотеке........................................600,00 КМ, 

- пољопривредне и биљне апотеке.......….........300,00 КМ, 

- приватне здравствене амбуланте, љекарске и 
стоматолошке ординације..............................................600,00 КМ, 

- ветеринарске амбуланте  и апотекe.…...…....300,00 КM, 

- клаонице............................................................350,00 КM, 

- млинови.............................................................200,00 КМ, 

- погребна дјелатност …………........…………....300,00 КМ, 

- посредничке, правне, књиговодствене, софтверске и 
геодетске услуге..............................................................300,00 КМ, 

- фотографи ..........................................................50,00 КМ, 

- штампање и умножавање снимљених  

записа ..............................................................................100,00 КМ, 

- интернет портали .............................................. 50,00 КМ, 
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- каменоресци.....................................................400,00 КМ,         

- ауто-школе (по возилу годишње).......................50,00 КМ, 

- ауто отпад............................…………………....200,00 КМ, 

- аутопраонице, вулканизери.............................150,00 КМ, 

- аутомеханичари, аутолимари,  

аутоелектичари ..............................................................200,00 КМ, 

- самостални превозници ..................................100,00 КМ, 

- такси превоз……………...…..….....….................80,00 КМ, 

- израда крзнених и других  одјевних  

предмета .........................................................................100,00 КМ, 

- компјутерски клубови………….........……….....100,00 КМ, 

- поправак  пила……………................…………....80,00 КМ, 

- поправка и одржавање биротехнике……...….100,00 КМ, 

- тв сервис ........................…...…………...………100,00 КМ, 

- занатске дјелатности (израда бетонске галантерије, 
предмета од гуме, пластике,текстилних предмета, производња 
трикотаже и играчака)..…................................................150,00 КМ, 

- занатске дјелатности у области грађевинарства 
(зидари, тесари, лимари, бравари, подополагачи, молери 
водоинсталатери, електроинсталатери, столари, стаклорезци и 
сл.)..…................................................................................80,00 КМ, 

- цвјећаре ……………….............................……..100,00 КМ, 

- производња расада ...........................................50,00 КМ,  

- оптичарске радње……………........……......…..150,00 КМ, 

- пекарске радње...............................…..............150,00 КМ, 

- пржионице кафе…………........................…......100,00 КМ, 

- хемијске чистионице............................…..........80,00 КМ, 

- фризери и козметичари .....................................50,00 КМ, 

- обућарске радње ..................................…..........50,00 КМ, 

-Остале непоменуте дјелатности.......................20,00 КМ. 

  

Комунална такса овог тарифног броја одређује се износом 
таксе утврђеним према врсти дјелатности, помножен  
коефицијентом утврђеним према мјесту обављања  дјелатности, 
односно зони градског грађевинског земљишта  и осталог 
грађевинског земљишта,  који износи за:   

- I и II зону ..................................................................... 1,00, 

- III и IV зону  ................................................................ 0,95, 

- V и  VI зону ................................................................ 0,90,  

- за остала мјеста .........................................................0,85, 

- за предузећа (привредна друштва) из области промета 
нафте и нафтних деривата  под тачком а) алинеја 1. и 2. овог 
тарифног броја  ........................................................................ 1,00. 

 
Напомена:  

- Ако се на једном објекту налази више истакнутих 
пословних имена истог обвезника, такса се плаћа само за једно 
пословно име и то за оно за које је прописан највећи  износ 
таксе. 

- Пословним  именом сматра се сваки истакнути  назив или 
име које упућује на то да правно или физичко лице обавља 
дјелатност. 

- Таксу из овог тарифног броја наплаћује Пореска управа 
Републике Српске. 

- Зоне градског грађевинског земљишта одређене су 
Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту. 

 

415 
На основу члана 22. став 1. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске”, број: 
124/11 и 100/17), члана 39. став 2. тачка 2. и 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. тачка 2. и члана 89. 
став 2. Статута Града Дервента („Службени гласник града 
Дервента”, број: 6/21 и 20/21), Скупштина града Дервента на 10. 
сједници, одржаној 14. децембра 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У   
О  К О М У Н А Л Н О Ј  Н А К Н А Д И  

 

Члан 1. 
      Овом одлуком уређује се обавеза плаћања комуналне 
накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне 
потрошње, прописују основи и мјерила којима се утврђује висина 
комуналне накнаде и коришћење средстава остварених од 

комуналне накнаде на подручју Града Дервента (у даљем тексту: 
град). 

Члан 2. 

      (1) Обвезници комуналне накнаде су власници стамбеног, 
пословног или другог простора, носиоци станарског прaва, 
закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно 
физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја 
заједничке комуналне потрошње. 

      (2) Под другим простором у смислу ове одлуке 
подразумијева се гаражни простор, дворишни или помоћни 
објекат.  

Члан 3. 

     Комунална накнада утврђује се у зависности од степена 
опремљености насеља комуналним објектима и уређајима 
заједничке комуналне потрошње, квалитета и стандарда 
комуналних производа и услуга и зоне градског грађевинског 
земљишта у којој се објекат налази.  

 

Члан 4. 

      (1) Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје првог дана 
сљедећег мјесеца од изградње, стицања у власништво, односно 
стицања права коришћења простора из члана 2. ове одлуке, а 
престаје са даном престанка коришћења објекта, на основу 
коначног рјешења о рушењу, односно рушењем објекта. 

      (2) Обвезник комуналне накнаде је дужан да у року од 15 
дана од дана изградње или стицања у власништво или стицања 
права коришћења простора из члана 2. ове одлуке, поднесе 
пријаву Одјељењу за стамбено-комуналне послове града, за 
утврђивање висине накнаде.  

 

Члан 5. 

      (1) Висина мјесечне комуналне накнаде за стамбени простор 
израчунава се множењем изграђене корисне површине простора 
(m²) са јединицом мјере изражене у КМ за одређену зону.  

      (2) Изграђена корисна површина простора утврђује се на 
основу података из рјешења о утврђивању минимално-
техничких услова за пословни простор, евиденција о стамбеним 
објектима и увиђаја на лицу мјеста, а обвезник комуналне 
накнаде је дужан да пружи податке о површини простора и да 
омогући да се до тих података дође. 

         (3) Висина накнаде за стамбени простор обрачунава се по 
зонама, како слиједи:  

- I зона 1 m²  ..........................0,090 КМ 
- II зона 1 m² ..........................0,075 КМ 
- III зона 1 m² ....................... 0,065 КМ 
- IV зона 1 m² ....................... 0,050 КМ 
- V зона 1 m² ......................... 0,035 КМ 
- VI зона 1 m² ....................... 0,020 КМ 

      (4) На обрачун висине комуналне накнаде по зонама из става 
3. овог члана користиће се обухват зоне које су утврђене 
Одлуком о уређењу простора и грађевинским земљишту. 

Члан 6. 

      Висина накнаде за пословне објекте обрачунава се по 
зонама, како слиједи:  

             - за пословне објекте површине до 15.000 m² - утврђује 
се као производ комуналне накнаде за стамбени простор у истој 
зони и коефицијента 2,5; 

             - за пословне објекте површине преко 15.000 m² утврђује 
се као производ комуналне накнаде за стамбени простор у истој 
зони и коефицијента 1,5; 

             - за објекте правних лица из области школског и 
предшколског образовања, културе и спорта, хуманитарних 
организација, омладинских организација и  удружења, удружења 
грађана, као и за објекте који служе за обављање вјерских 
обреда, утврђује се као производ комуналне накнаде за 
стамбени простор у истој зони и коефицијента 0,3. 

Члан 7. 

За гаражни простор, дворишне или помоћне објекте, 
комунална накнада се утврђује као производ комуналне накнаде 
за стамбени простор у истој зони и коефицијента 0,5.  
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Члан 8. 

(1) Висина комуналне накнаде утврђује се рјешењем 
Одјељења за стамбено- комуналне послове, које се доноси 
почетком сваке године.  

(2) Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити 
жалба Министарству за просторо уређење, грађевинарство и 
екологију у року од 15 дана од дана достављања рјешења.  

 
Члан 9. 

      Комунална накнада плаћа се у два дијела. Први дио се плаћа 
најкасније до 30. јуна текуће године у износу од најмање 50% 
укупног износа накнаде, а други дио, тј. преостали износ се 
плаћа најкасније до 31. децембра текуће године. 

Члан 10. 

Обвезник плаћања комуналне накнаде је дужан пријавити 
Одјељењу за стамбено-комуналне послове сваку промјену од 
које зависи висина и обавеза плаћања комуналне накнаде у року 
од 15 дана од дана настанка промјене.  

Члан 11. 

      (1) Комунална накнада плаћа се на рачун Буџета Града 
Дервента.  

      (2) Средства остварена наплатом комуналне накнаде 
користе за финансирање дјелатности заједничке комуналне 
потрошње, према Програму заједничке комуналне потрошње 
који доноси Скупштина града.  

 

Члан 12. 

 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одјељење за 

стамбено-комуналне послове.  

Члан 13. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
комуналној накнади („Службени гласник општине Дервента“, 
број 13/18). 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику града  Дервента“, а примјењиваће се од 
1. јануара 2022.  године.   

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

Број: 01-022-506/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                                                
14. децембра 2021. године                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

416 
На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15, 18/16, 107/19 и 1/21), члана 4. Правилникa о 
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 
63/19), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 37. став 2. и 89. став 2. Статута Града Дервента 
(„Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 и 20/21), 
Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 14. 
децембра 2021. године, донијела је 

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

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  
У  О Б У Х В А Т У  Р П  „ Д Е Р В Е Н Т А - С Ј Е В Е Р - Л У Г “  

П У Т Е М  П Р В Е  Л И Ц И Т А Ц И Ј Е   Ј Е Л И Ч И Ћ  
( Т О Д О Р )  А Л Е К С А Н Д Р У  

 

  Члан 1. 

Град Дервента продаје путем прве лицитације непокретност 
означену као к.ч. број: 351/38 „ВЕЛИКИ ЛУГ“, ливада 3. класе, 
површине 539 м², уписану у Земљишнокњижни уложак број: 112 
КО Дервента 2, у Видовданској улици, у својини Града Дервента 
са обимом права 1/1, по купопродајној цијени у износу од 

6.470,00 КМ (словима: шестхиљадачетиристотинеиседамдесет 
конвертибилних марака и 00/100), Јеличић (Тодор) Александру.  

Јеличић Александар, као купац, уплатио је Граду Дервента, 
као продавцу, износ купопродајне цијене из става 1. овог члана 
у року од 7 дана од дана одржавања  лицитације. 

 

Члан 2. 

По основу прибављеног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске и ове одлуке, закључиће се Уговор о 
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име Града 
Дервента потписати Градоначелник.  

 

Члан 3. 

Купац, поред излицитиране цијене, сноси трошкове који су 
везани за нотарску обраду уговора, као и трошкове везане за 
провођење промјена у катастарском операту код надлежног 
органа управе за геодетске и имовинско-правне послове.  

 

Члан 4. 

О провођењу ове одлуке стараће се Стручна служба 
Градоначелника и Одјељење за просторно уређење. 

 

Члан 5. 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-512/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                    

14. децембра 2021. године                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                        Мирко Земуновић, с.р. 

417 
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 37. став 2. и 89. став 2. Статута Града 
Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 и 
20/21), Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 14. 
децембра 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У  
О  У Т В Р Ђ И В А Њ У  Т Р Ж И Ш Н Е  В Р И Ј Е Д Н О С Т И  

З А  Г Р А Ђ Е В И Н С К О  З Е М Љ И Ш Т Е  
З А  С Т О Ј А К О В И Ћ  ( М И Л И В О Ј Е )  Н Е Н А Д А   

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се тржишна вриједност за 
грађевинско земљиште означено као катастарска парцела број: 
1174 „АРИДЖ“ њива 6. класе, површине 421 м2, уписана у Лист 
непокретности број: 158/4 КО Осиња, у власништву Града 
Дервента са 1/1 дијела, у износу од 12,80 KM/м2, тако да укупна 
тржишна цијена износи 5.388,80 КМ (словима: 
петхиљадатристотинеосмадесетосам и 80/100 конвертибилних 
марака).  

Члан 2. 

Стојаковић (Миливоје) Ненад дужан је да износ утврђене 
тржишне цијене из члана 1. ове одлуке уплати Граду Дервента у 
року од 15 (словима: петнаест) дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке.  

Уколико напријед наведени износ не буде уплаћен у року из 
става 1. овог члана, Стојаковић (Миливоје) Ненад дужан је да 
Граду Дервента уплати на износ дуга и затезну камату, до дана 
исплате, по каматној стопи утврђеној Законом о затезној камати.  

 

Члан 3. 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број:  01-022-513/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                               
14. децембра 2021. године                        СКУПШТИНЕ ГРАДА   

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.           

418 
На основу члана 348. став 3. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
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95/11, 60/15, 18/16, 107/19 и 1/21), члана 10. став 1. тачка 5. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник града Дервента“, број 15/21) и члана 37. став 
2. и 89. став 2. Статута Града Дервента („Службени гласник 
града Дервента“, број: 6/21 и 20/21), Скупштина града Дервента 
на 10. сједници, одржаној  14. децембра 2021. године, донијела 
је 

О Д Л У К У  
О  П Р О Д А Ј И  Н Е П О С Р Е Д Н О М  П О Г О Д Б О М  

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

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А ,  А  Р А Д И  О Б Л И К О В А Њ А  -  
К О М П Л Е Т И Р А Њ А  Г Р А Ђ Е В И Н С К Е  Ч Е С Т И Ц Е  
Ц И Б Р И Ћ  ( Р А Ш И Д )  Н У Р А Г И  И З  Д Е Р В Е Н Т Е  

 

Члан 1. 

Град Дервента продаје непосредном погодбом неизграђено 
градско грађевинско земљиште означено као катастарска 
парцела број: 3751/3 „УЛ ВИДА ЊЕЖИЋА“, улица, површине 18 
м², уписано у Посједовни лист број: 3737 КО Дервента 1, у 
посједу и власништву Града Дервента са обимом права 1/1, по 
тржишној цијени од 468,72 КМ (словима: 
четиристотинешездесетиосам и 72/100 конвертибилних 
марака), а ради обликовања-комплетирања грађевинске 
честице Цибрић Нураги из Дервенте, као власнику катастарске 
парцеле број: 2282 „ГАКОВАЦ“, стамбено-пословни објекат, 
површине 94 м² и двориште стамбено-пословног објекта, 
површине 321 м², укупне површине 415 м², уписано у Лист 
непокретности број: 2092 КО Дервента 1, у обухвату 
Регулационог плана „ГАКОВАЦ“. 

 

Члан 2. 

Купац је дужан износ тржишне цијене, из члана 1. ове одлуке, 
уплатити продавцу у року од 15 (словима: петнаест) дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 3. 

По основу прибављеног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске и ове одлуке, закључиће се Уговор о 
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име Града 
Дервента потписати Градоначелник Града Дервента.  

 

Члан 4. 

О провођењу ове одлуке стараће се Стручна служба 
Градоначелника и Одјељење за просторно уређење. 

 

Члан 5. 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-514/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                      

14. децембра 2021. године                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                        Мирко Земуновић, с.р. 

419 
На основу члана 348. став 3. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15, 18/16, 107/19 и 1/21), члана 10. став 1. тачка 5. 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник града Дервента“, број 15/21) и члана 37. став 
2. и 89. став 2. Статута Града Дервента  („Службени гласник 
града Дервента“, број: 6/21 и 20/21), Скупштина града Дервента 
на 10. сједници, одржаној 14. децембра 2021. године, донијела 
је 

О Д Л У К У  
О   П Р О Д А Ј И  Н Е П О С Р Е Д Н О М  П О Г О Д Б О М  

Г Р А Д С К О Г  Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г  З Е М Љ И Ш Т А  У  
С В О Ј И Н И  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А ,  А  Р А Д И  

О Б Л И К О В А Њ А  -  К О М П Л Е Т И Р А Њ А  
Г Р А Ђ Е В И Н С К Е  Ч Е С Т И Ц Е  П Р И В Р Е Д Н О М  

Д Р У Ш Т В У  „ М Б  Е У Р О М О Н Т “  Д . О . О .  
Д Е Р В Е Н Т А  

 

Члан 1. 

Град Дервента продаје непосредном погодбом неизграђено 
градско грађевинско земљиште означено као катастарска 
парцела број: 825, „УЛ. 4. ЈУЛИ“, њива 3. класе, површине 116 
м2, уписано у Лист непокретности број: 416 КО Дервента 1, у 
посједу и власништву Града Дервента са 1/1 дијела, у Улици 1. 
маја, по тржишној цијени од 17.386,08 КМ (словима: 
седмнаестхиљадатристотинеосамдесетшест и 08/100 
конвертибилних марака), а ради обликовања-комплетирања 
грађевинске честице и то привредном друштву „МБ ЕУРОМОНТ“ 
д.о.о. Дервента, са сједиштем у Дервенти, као посједнику и 
власнику са дијелом 1/1 катастарских парцела број: 820, 821, 
822/1, 822/2, 823, 824/1 и 826/1, укупне површине 3007 м2, 
уписаних у Лист непокретности број: 3056/4 КО Дервента 1, а 
према Регулационом плану „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД“.  

 

Члан 2.  

Привредно друштво „МБ ЕУРОМОНТ“ д.о.о. Дервента као 
купац, дужно је да износ тржишне цијене из члана 1. ове одлуке 
уплати Граду Дервента као продавцу у року од 15 (словима: 
петнаест) дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

Уколико напријед наведени износ не буде уплаћен у року из 
става 1. овог члана, купац је дужан да Граду Дервента уплати на 
износ дуга и затезну камату, до дана исплате, по каматној стопи 
утврђеној Законом о затезној камати.  

 

Члан 3. 

По основу прибављеног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске и ове одлуке, закључиће се Уговор о 
купопродаји предметних непокретности, а који ће у име Града 
Дервента потписати Градоначелник Града Дервента.  

 

Члан 4. 

О провођењу ове одлуке стараће се Стручна служба 
Градоначелника и Одјељење за просторно уређење. 

 

Члан 5. 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-515/21                                         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                             

14. децембра 2021. године                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.  

420 
На основу члана  18. став 2. и 4.  Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/07, 
109/12 и 44/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске", број 41/03), члана 86. став 1. Закона о 
туризму („Службени гласник Републике Српске“, број 45/17), 
члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16,  36/19 и 
61/21) и члана 37. став 2. тачка 33. Статута Града Дервента  
("Службени гласник града Дервента", број: 6/21 и 20/21), 
Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 14. 
децембра 2021. године, донијела је  

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

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

Д Е Р В Е Н Т А “  Д Е Р В Е Н Т А  

 

Члан 1. 

Расписује се поновни Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Јавне установе „Туристичка организација општине 
Дервента“ Дервента.                               

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 
именовање директора   прописани су  Законом о  министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске, Законом о 
туризму и Статутом Јавне установе „Туристичка организација 
општине Дервента“ Дервента.                                                     
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Члан 3. 

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне 
установе „Туристичка организација општине Дервента“ 
Дервента  чини саставни дио ове одлуке, а објавиће се у 
"Службеном гласнику Републике Српске", дневном листу "ГЛАС 
СРПСКЕ" и "Дервентском листу". 

Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове одлуке 
је 15 дана од дана посљедњег објављивања Конкурса у једном 
од јавних гласила из става 1. овог члана.  

 

Члан 4. 

Поступак спровођења Конкурса, укључујући преглед 
приспјелих пријава, интервју и предлагање кандидата, у складу 
са законом, извршиће Комисија за избор по јавном конкурсу за 
именовања у Јавној установи „Туристичка организација општине  
Дервента“ Дервента,  коју је  именовала  Скупштина града  
Дервента. 

Члан 5. 

За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за општу 
управу. 

Члан 6. 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

 Број: 01-022-516/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                

14. децембра 2021. године                           СКУПШТИНЕ ГРАДА  

Дервента                                                      Мирко Земуновић,с .р.                                                    

421 
На основу члана 39. став 2. тачка  21.  Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19  и 61/21), члана 4. Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 96/05 и 98/13), члана  37. став 2. тачка  21. Статута Града  
Дервента („Службени гласник града  Дервента“, број: 6/21 и 
20/21), Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 14. 
децембра 2021. године, донијела је  

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

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 
1. За замјеника Градоначелника Града Дервента, на вријеме 

трајања мандата Скупштине града  Дервента, изабран је 
Синиша Јефтић. 
                     

2. Замјеник Градоначелника града  је у складу са Законом  
функционер града, а своју дужност обавља са статусом 
запосленог лица на мандатни период, на основу рјешења о 
радном односу  које ће донијети Градоначелник. 

 
3. 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 града  између осталог бира и 
разрјешава и замјеника градоначелника града, а чланом 56. 
истог закона је прописано да скупштина града  бира и 
разрјешава замјеника на приједлог градоначелника града.       

Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе,  прописано је да се избор функционера врши у 
складу са Изборним законом, прописима који уређују систем 
локалне самоуправе, статутом јединице локалне самоуправе и 
пословником о раду јединице локалне самоуправе.    

   У складу са чланом 9. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе, а у вези са чланом 2. истог 
закона, прописано је да функционер своју дужност обавља са 
статусом запосленог лица по основу рјешења о раду на 
мандатни период утврђен Изборним законом. Рјешење о радном 
односу замјеника градоначелника града  донијеће 
градоначелник града  након избора од стране скупштине града, 
што је регулисано чланом 6. став 2. Закона о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе. 

На основу напријед наведеног утврђен је приједлог рјешења  
као у диспозитиву и предлажено је Скупштини града доношење 
истог. 

Упутство о правном средству: Против овог рјешења не може 
се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од дана 
достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним 
судом у Добоју. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 
          

Број: 01-111-172/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                        

14. децембра 2021. године                          СКУПШТИНЕ ГРАДА    
Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                                                     

422 
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16,  94/19 и 42/20- 
Уредба), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. тачка 33. Статута Града 
Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 и 
20/21), Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 14. 
децембра 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  В Р Ш И О Ц А  

Д У Ж Н О С Т И  Д И Р Е К Т О Р А  Ј А В Н Е  У С Т А Н О В Е  
Г Е Р О Н Т О Л О Ш К И  Ц Е Н Т А Р  Д Е Р В Е Н Т А  

 
1. Јелена Николић, дипломирани економиста, разрjешава се 

дужности вршиоца дужности директора Јавне установе 
Геронтолошки центар Дервента, са 14.12.2021. године, због 
неопозиве оставке. 

     
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 града Дервента на 7. сједници одржаној 
16.07.2021. године, Рјешењем број: 01-111-123/21 од 16.07.2021. 
године, именовала је Јелену Николић за вршиоца дужности 
директора Јавне установе „Геронтолошки центар“ Дервента до 
завршетка поступка јавне конкуренције. 

Јелена Николић је дана 17.11.2021. године актом број: 1222-
11/21, поднијела неопозиву оставку на мјесто вршиоца дужности 
директора Јавне установе „Геронтолошки центар“ Дервента из 
разлога наведених у неопозивој оставци, уз захтјев да се 
разријеши на првој наредној сједници Скупштине града. 

Комисија за избор и именовање Скупштине града Дервента 
на 22. сједници одржаној 02.12.2021. године, разматрала је 
неопозиву оставку Јелене Николић на дужност вршиоца 
дужности директора Јавне установе „Геронтолошки центар“ 
Дервента, а након разматрања једогласно је утврдила Приједлог 
рјешења о разрјешењу Јелене Николић дужности вршиоца 
дужности директора Јавне установе „Геронтолошки центар 
Дервента“ због неопозиве оставке. 

На основу напријед наведеног предлажено је Скупштини 
града Дервента доношење рјешења као у диспозитиву. 

Скупштина града Дервента на 10. сједници одржаној 14. 
децембра 2021. године донијела је рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се 
не може уложити жалба, али се може  покренути управни спор 
пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-111-173/21                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                 
14. децембра 2021. године                          СКУПШТИНЕ ГРАДА   

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                                                 

423 
На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 18. став 2. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
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број: 68/07,  109/12 и 44/16), члана 87. став 1. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 
90/16,  94/19 и 42/20- Уредба), члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21)  и члана 37. став 2. тачка 33. Статута 
Града Дервента  („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 
и 20/21), Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 
14. децембра 2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  И М Е Н О В А Њ У  В Р Ш И О Ц А  Д У Ж Н О С Т И  

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

 
1.  Дероњић Дијана, дипломирани економиста, именује се за 

вршиоца дужности директора Јавне  установе  Геронтолошки 
центар  Дервента, са 14.12.2021.  године, до завршетка поступка 
јавне конкуренције. 

                                                        
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 

Николић Јелена, вршилац дужности директора Јавне 
установе Геронтолошки центар Дервента, 17.11.2021. године 
актом број 1222-11/21 поднијела је неопозвиу оставку на мјесто 
вршиоца дужности директора Јавне установе Геронтолошки 
центар Дервента. 

Како је Скупштина града Дервента, на 10. сједници одржаној 
14.12.2021. године, донијела Рјешење о разрјешењу Николић 
Јелене дужности вршиоца дужности директора Јавне установе 
Геронтолошки центар Дервента, због неопозиве оставке, 
неопходно је именовати новог вршиоца дужности директора ове 
јавне установе, док се не спроведе поступак јавне конкуренције 
за избор и именовање директора Јавне установе Геронтолошки 
центар Дервента. 

На основу приједлога Градоначелника Града Дервента да се 
за вршиоца дужности директора Јавне установе Геронтолошки 
центар Дервента именује Дероњић Дијана, дипломирани 
економиста, Скупштина града Дервента на 10. сједници 
одржаној 14. децембра 2021. године донијела је рјешење као у 
диспозитиву.  

      ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се 
не може уложити жалба, али се може  покренути управни спор 
пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-111-174/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                       
14. децембра 2021. године                          СКУПШТИНЕ ГРАДА  

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р.                        

424 
На основу члана 47. и 192. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 9. Закона о Граду Дервента („Сл. гласник 
РС“, број 15/21), члана 37. став 2. тачка 6. и 89. став 2. Статута 
Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 
и 20/21), Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 
14. децембра 2021. године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К  
О  У Т В Р Ђ И В А Њ У  Н А Ц Р Т А  У Р Б А Н И С Т И Ч К О Г  

П Л А Н А  З А  У Р Б А Н О  П О Д Р У Ч Ј Е  Г Р А Д А  
Д Е Р В Е Н Т А   

 

Члан 1. 

Скупштина града Дервента утврђује Нацрт  Урбанистичког 
плана за урбано подручје Града Дервента (у даљем тексту: 
Нацрт плана). 

Члан 2. 

Нацрт Плана излаже се на јавни увид који ће трајати 30 дана 
и то од 21. јануара до 21. фебруара 2022. године. 

Носилац припреме плана задужен је за спровођење јавног 
увида Нацрта плана. 

Члан 3. 

Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Градске 
управе Града Дервента и у просторијама носиоца израде плана 
„Ипса Институт“ д.о.о. Сарајево, Пут живота бб, сваког радног 
дана у периоду од 8 до 15 часова.  

 

Члан 4. 

О мјесту, времену и начину излагања Нацрта плана на јавни 
увид, јавност и власници непокретности на подручју за које се 
доноси Нацрт плана, обавјештавају се огласом који се објављује 
у најмање два средства јавног информисања, најмање два пута 
и то: у локалном листу „Дервентски лист“, ТВ „К3“ Прњавор и 
„Глас Српске“, с тим да се прва обавијест објављује осам дана 
прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања 
Нацрта плана и то:  

- прва објава: у дневним новинама „Глас Српске“, каналу 
ТВ „К3“ Прњавор и у локалном листу „Дервентски лист“ дана 13. 
јануара 2022. године,   

- друга објава: у дневним новинама „Глас Српске“ и 
каналу ТВ „К3“ Прњавор дана 7. фебруара 2022. године, а у 
локалном листу „Дервентски лист“ дана 10. фебруара 2022. 
године. 

Оглас садржи мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида 
у Нацрт плана, мјесто и датум јавних излагања, мјесто и вријеме 
пружања појашњења датих у нацрту плана заинтересованим 
лицима од представника носиоца израде и носиоца припреме 
плана, те рок до када се могу доставити  приједлози, примједбе 
и мишљења на Нацрт плана.  

Носилац израде Нацрта плана обавезан је да на сваком 
мјесту на којем је изложен Нацрт плана обавијести јавност да се 
детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању 
примједби могу добити код носиоца припреме и носиоца израде 
Нацрта плана.  

Члан 5. 

За вријеме трајања јавног увида примједбе, приједлози и 
мишљења на Нацрт плана уписују се у свеску са нумерисаним 
странама, а које се налазе у просторијама у којим је изложен 
Нацрт плана или се у писаној форми достављају носиоцу 
припреме плана. 

Члан 6. 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-495/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                           

14. децембра 2021. године                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

425 
На основу члана  48. став 1, а у вези са чланом 45. став 2. 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 
члана 37. став 2. тачка 4. Статута Града Дервента („Службени 
гласник града Дервента“, број: 6/21 и 20/21) и члана 13. Одлуке 
о извршењу Буџета Града Дервента за 2021. годину („Службени 
гласник града Дервента“, број 6/21), а након разматрања 
Извјештаја о извршењу Буџета Града Дервента за период 01.01. 
– 30.09.2021. године, Скупштина града Дервента, на 10. 
сједници, одржаној 14. децембра 2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

 
1. Скупштина града Дервента усваја Извјештај о извршењу 

Буџета Града Дервента за период 01.01. – 30.09.2021. године. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику града 
Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-511/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                
14. децембра 2021. године                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 
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426 
На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента 

(„Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 и 20/21) и члана 
140. тачка 1. 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 насиља у породици на подручја Града 
Дервента са аспекта појаве и са аспекта одговора на насиље од 
стране субјеката заштите у Граду Дервента са приједлогом 
мјера за спречавање и сузбијање насиља у породици, 
Скупштина града Дервента  на 10. сједници, одржаној 14. 
децембра 2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Скупштина града Дервента усваја Информацију о стању 
насиља у породици на подручја Града Дервента са аспекта 
појаве и са аспекта одговора на насиље од стране субјеката 
заштите у Граду Дервента са приједлогом мјера за спречавање 
и сузбијање насиља у породици. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику града 
Дервента“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-517/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

14. децембра 2021. године                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

427      
На основу члана 46. и 66. став 1. тачка 1. Пословника о раду 

Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине 
Дервента“, број 9/17 и „Службени гласник града Дервента“, број 6/21) 
и члана 15. Етичког кодекса  Скупштине града Дервента („Службени 
гласник града Дервента“, број 14/21), Одбор за праћење примјене 
Кодекса понашања, на 2. сједници одржаној 14. децембра 2021. 
године, усвојио је 

П О С Л О В Н И К  
О  Р А Д У   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   

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овим пословником уређујe се: права и дужности чланова  
Одбора за праћење примјене Кодекса понашања (у даљем 
тексту: Одбор),  статус Одбора, начин рада и сазивање сједница, 
надлежности и поступак пред Одбором по пријавама за 
непоштовање одредби Етичког кодекса Скупштине града, начин 
извјештавања Скупштине града и предлагање мјера, 
извршавање мјера, као и друга питања од значаја за примјену  
Етичког кодекса Скупштине града Дервента (у даљем тексту:  
Кодекс). 

 

II – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ОДБОРА 

 

1. Права чланова  Одбора 

 

Члан 2. 

 

(1) Члан Одбора има право да предлаже одржавање 
сједнице одбора, дневни ред сједнице и измјене и допуне 
предложеног дневног реда. 

(2) Члан Одбора има право: 

1) да присуствује сједницама Одбора, 

2) да предлаже разматрање појединих питања из 
дјелокруга рада и надлежности Одбора и да учествује у 
разматрању и одлучивању о питањима о којима се расправља 
на сједници Одбора, 

3) да буде обавијештен о свим питањима чије му је 
познавање потребно ради вршења права и дужности члана 
Одбора, 

4) да даје иницијативе и приједлоге о начину рада и 
спровођења доказног поступка ради  утврђивања одговорности 
одборника за непоштовање одредби  Кодекса, 

5) да од Општинске управе тражи потребна објашњења, 
обавјештења и материјале у вези са радом Одбора, 

6) да предузима и све друге мјере у складу са законом, 
овим пословником, неопходне за обављање дужности члана 
Одбора. 

Члан 3. 

 

(1) Члан Одбора има право да гласа о питању о коме се 
одлучује на сједници Одбора гласањем „За“ или „Против“. 

(2) Члан Одбора се може суздржати од гласања, али је дужан 
да образложи разлоге због којих се уздржава од гласања. 

 

2. Дужности члана Одбора 

 

Члан 4. 

 

(1) Члан Одбора дужан је присуствовати сједницама Одбора. 

(2) Члан Одбора може изостати са сједнице  само из 
оправданих разлога. 

(3) О спријечености за долазак на сједницу, члан Одбора 
дужан је да благовремено обавијести предсједника Одбора.  

 

Члан 5. 

 

(1) Члан Одбора дужан је да активно врши своју функцију у 
овом тијелу. 

(2) У вршењу своје дужности члан Одбора дужан је нарочито: 

1) да се припреми за сједницу, 

2) да на сједници јасно  износи своје мишљење о питању о 
коме се води поступак, 

3) да се код одлучивања и заузимања ставова руководи 
искључиво чињеницама утврђеним у доказном поступку, 

4) да штити углед Скупштине града и достојанство 
учесника у поступку. 

Члан 6. 

 

Ако било који члан Одбора уочи појаву кршења Кодекса, 
дужан је да на то укаже одборнику који га крши. 

 

III СТАТУС  ОДБОРА 

Члан 7. 

 

(1) Одбор има статус сталног радног тијела Скупштине града 
Дервента, а именује се на вријеме трајања мандата Скупштине 
града. 

(2) Чланове Одбора, на приједлог Комисије за избор и 
именовање, а уз претходне консултације са Клубовима 
одборника Скупштине града, именује Скупштина града. 

(3) Чланове Одбора разрјешава Скупштина града по 
поступку који је прописан Пословником о раду Скупштине града. 

(4) Члан Одбора може се разријешити дужности и прије 
истека мандата у случају: 

1) ако поднесе оставку, 

2) болести која га онемогућава да обавља дужност, 

3) ако не извршава или неблаговремено извршава 
дужности члана Одбора, 

4) ако најмање два пута узастопно неоправдано изостане 
са сједнице Одбора. 

5) ако не извршава своје надлежности прописане законом, 
Статутом или Пословником о раду Скупштине града. 

(5)  Приједлог за разрјешење члана Одбора може поднијети: 
1) Одбор, 
2) предсједник Одбора, 
3) одборник и 
4) предсједник Скупштине града. 

    

Члан 8. 

 

Број и састав чланова Одбора утврђује се Пословником о 
раду Скупштине града Дервента. 
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IV – НАДЛЕЖНОСТ ОДБОРА 

 

Члан 9. 

 

Одбор је надлежан да: 

1)  доноси Пословник о раду Oдбора, 

2)  прати и анализира примјену Кодекса, 

3) прати рад одборника Скупштине и указује на појаве 
кршења Кодекса, 

4) разматра пријаве одборника, грађана, удружења 
грађана и других организација о кршењу Кодекса и води 
поступак на основу тих пријава,   

 5)  подноси извјештаје Скупштини града са препорукама 
за изрицање мјера,  

6)  обавјештава јавност о свом раду и изреченим мјерама, 

7)  савјетује изабране представнике и друга 
заинтересована лица о питањима везаним за примјену 
Кодекса, 

8)  стара се о афирмацији Кодекса, 

9) предлаже измјене и допуне Кодекса у складу са 
препорукама грађана и налазима проистеклим из рада одбора 
и 

10)  обавља и друге послове утврђене Кодексом и актима 
Скупштине. 

Члан 10. 

 

О свом раду Одбор подноси извјештај Скупштини града 
најмање једном годишње и појединачне извјештаје о повредама 
Кодекса уколико, у току поступка,  Одбор утврди да је дошло до 
кршења истог од стране неког одборника. 

 

Члан 11. 

 

Одбор је обавезан да пружа савјете и тумачења 
одборницима везана за примјену  Кодекса. 

 

V – НАЧИН РАДА ЕТИЧКОГ ОДБОРА 

 

Члан 12. 

 

(1) Одбор ради и одлучује на сједницама. 

(2) Одбор може радити  ако сједници присуствује већина 
чланова Одбора, а одлуке доноси већином од укупног броја 
чланова Одбора. 

(3) Сједнице Одбора сазива предсједник Одбора. 

(4) Позив за сједницу Одбора, са материјалима, доставља се 
члановима Одбора најкасније три дана прије дана одржавања 
сједнице.  

 (5) У  случају  спријечености или одсутности предсједника, 
сједницу сазива и истој предсједава замјеник предсједника 
Одбора.  

(6) Предсједник Одбора сједнице сазива самоиницијативно, 
а обавезан је, најкасније у року од три дана сазвати сједницу на 
захтјев: 

1) предсједника Скупштине града и 
2) већине  чланова Одбора. 

(7) Изузетно, сједнице се могу сазвати и у року краћем од 
рока из става 4. овог члана, с тим да на самој сједници, 
предсједник Одбора образложи хитност сазивања сједнице на 
овакав начин. 

Члан 13. 

 

Сједнице Одбора су јавне, осим у случају спровођења 
поступка по пријави за  повреду одредби Кодекса, када је јавност 
искључена. 

Члан 14. 

 

Чланови Одбора не могу давати информације  о току 
поступка по пријави за повреду одредби Кодекса све до његовог 
завршетка и доношења одлуке да ли је пријава за повреду 
одредби Кодекса основана или није. 

 

VI – ПОСТУПАК ПРЕД  ОДБОРОМ 

 

1. Покретање поступка 

Члан 15. 

 

(1)   Поступак пред Одбором покреће се пријавом против 
изабраног одборника. 

(2) Пријаву може поднијети предсједник Скупштине града, 
Колегијум Скупштине града,  сваки одборник и  грађани, ако 
сматрају да је дошло до повреде  Кодекса од стране одборника. 

 

Члан 16. 

 

(1) Пријава за повреду Кодекса подноси  се у писаној форми 
и обавезно мора да садржи: 

1) име и  презиме подносиоца пријаве и адресу 
пребивалишта, са бројем телефона, 

2) јасан опис радње која представља повреду Кодекса, 
начин на који је учињена, уз навођење  доказа  

3) приједлог за спровођење радњи  у доказном поступку  
(лица која треба саслушати у својству свједока, прибављање 
исправа и друго), 

4) својеручни потпис подносиоца. 

(2) Подносилац пријаве је дужан уз пријаву приложити  
писане или друге (аудио, видео записе и слично) доказе којима 
располаже, а на основу којих сматра да се може доказати да је  
извршена повреда  Kодекса. 

 

Члан 17. 

 

(1) Пријава за повреду Kодекса не може бити анонимна, а 
уколико се достави анонимна пријава, неће се узети у 
разматрање. 

(2) Пријава за повреду Кодекса доставља се у затвореној 
коверти. 

(3) Идентитет подносиоца пријаве до окончања поступка 
остаје познат само члановима Одбора и одборнику против кога 
је пријава поднесена. 

(4) О евентуалном откривању идентитета подносиоца 
пријаве, након спроведеног поступка, одлучује Одбор. 

 

Члан 18. 

 

(1) Ако је пријава неразумљива, непотпуна или садржи неки 
формални недостатак који спречава поступање по истој, Одбор 
ће затражити од подносиоца да те недостатке отклони у року од 
8 дана  од дана достављања захтјева за отклањање 
недостатака. 

(2) Ако подносилац пријаве отклони недостатке у 
остављеном року сматраће се да је пријава била уредна од 
почетка. 

(3) Ако подносилац пријаве не отклони недостатке у року из 
става 1. овог члана, пријава ће закључком бити одбачена као 
неуредна, односно као непотпуна. 

(4) Вођење поступка пред Одбором не искључује евентуално 
покретање и вођење поступка пред другим надлежним органима 
за исту радњу одборника. 

 

2. Изузеће 

Члан 19. 

 

Члан Одбора изузеће се из поступка ако је: 

 1) у предмету у коме се води поступак странка; 

 2) ако ће у предмету бити саслушан у својству свједока; 

 3) ако је са странком сродник по крви у правој линији, а у 
побочној линији закључно са другим степеном, брачни друг или 
сродник по тазбини до другог степена и онда када је брак 
престао. 

Члан 20. 

 

(1) Члан Одбора, чим сазна да постоји неки од разлога за 
изузеће из члана 19. овог пословника, дужан је да прекине сваки 
даљи рад на предмету  и о томе обавијести  Одбор. 

(2) Члан Одбора, када сматра да постоје друге околности 
које утичу или могу утицати, односно, довести у сумњу његову 
непристрасност, може затражити изузеће из рада Одбора у том 
предмету. 
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Члан 21. 

 

Странка у поступку може захтијевати изузеће члана Одбора 
у случајевима када постоје разлози из члана 19. овог 
пословника, као и из  других разлога који могу  довести у сумњу 
његову непристрасност. 

Члан 22. 

 

У захтјеву за изузеће члан Одбора, односно, странка у 
поступку, мора навести околности због којих сматра да постоји 
неки од разлога за изузеће. 

Члан 23. 

 

О изузећу одлучује Одбор закључком. 

 

3.  Доказни поступак 

Члан 24. 

 

(1) Одбор покреће поступак у року од осам дана од дана 
пријема уредне пријаве. 

(2) По пријему пријаве о повреди  Кодекса, Одбор одмах 
обавјештава одборника против кога је пријава поднесена. 

(3) Одборник против кога је поднесена пријава позваће се, 
да у року од осам дана од дана пријема обавјештења, достави 
одговор на наводе из  пријаве, у писаној форми, и све 
релевантне информације, документа или друге доказе за своју 
одбрану. 

(4) Ако одборник, у року из претходног става, не достави 
писмени одговор на пријаву, пружиће му се могућност да тај 
одговор да усмено на записник у поступку   пред Одбором. 

(5) Одбор је дужан окончати доказни поступак у року 30 дана 
од дана његовог покретања. 

Члан 25. 

 

(1) Одбор је дужан да истинито и потпуно утврди чињенице 
које су од важности за утврђивање  повреде  Кодекса.  

(2) Одбор је дужан да са једнаком пажњом испита, како 
околности које терете одборника, тако и околности које му иду у 
корист. 

(3) У поступку Одбор је дужан да цијени сваки доказ посебно 
и у вези са осталим доказима, и да на основу такве оцјене изведе 
закључак, да ли је нека чињеница доказана и да ли се ради о 
повреди  Кодекса.  

Члан 26. 

 

Одборник против кога је поднесена пријава обавезно ће се у 
поступку саслушати о чињеницама и доказима наведеним у 
пријави за повреду Кодекса, осим, ако се не одазове позиву а 
изостанак не оправда. 

Члан 27. 

 

По оцјени Одбора, а у интересу утврђивања битних 
чињеница, могу се извести докази саслушањем подносиоца 
пријаве и свједока, те увидом у исправе, документа и друге 
поднеске релевантне за утврђивање правог стања ствари. 

 

Члан 28. 

 

(1) Свједоци се саслушавају појединачно и без присуства 
осталих свједока. 

(2) Свједок одговоре даје усмено на записник. 

(3) Изузетно од претходног става овог члана, умјесто 
саслушања пред  Одбором, од свједока се може узети писана 
изјава.  

(4) Са наводима изјаве свједока, из става 3. овог члана, 
упознаје се одборник против кога се води поступак. 

 

Члан 29. 

 

(1) По саслушању подносиоца пријаве и свједока, одборник 
против кога се води поступак, може приговорити њиховим 
исказима, као и исказу свједока датог путем писане изјаве. 

(2) Пошто буду саслушани, подносиоцу пријаве и 
свједоцима, питања може постављати и одборник против кога се 
води поступак. 

Члан 30. 

 

(1) Одборник против кога је поднесена пријава за повреду  
Кодекса може се суочити са подносиоцем пријаве и свједоком, 
ако се њихови искази не слажу у погледу важних чињеница. 
Суочени ће се испитати о свакој околности у којој се њихови 
искази не слажу, а њихови одговори унијети у записник.  

(2) Због разлога из претходног става овог члана може се 
вршити суочење и  свједока. 

(3) Истовремено се могу суочити само два свједока. 

 

Члан 31. 

 

(1) Присуство одборника против кога је поднесена пријава, 
подносиоца пријаве и свједока у поступку обезбјеђује се 
њиховим позивањем. 

(2) Позивање се врши достављањем позива који садржи 
назив Одбора, навођење предмета поступка, име и презиме 
позваног, дан, час и мјесто гдје позвани има приступити, као и 
својство у коме се позива. 

(3) Када се позива одборник против кога је поднесена 
пријава у позиву ће се навести и повреда  Кодекса која му се 
ставља на терет, поука у смислу члана 24. став 3. и 4. овог 
пословника као и упозорење да ће се поступак спровести и у 
случају његовог неодазивања у складу са чланом 26. овог 
пословника.  

 

3.1. Записник 

Члан 32. 

 

(1) О свакој радњи предузетој у току поступка пред Одбором 
сачиниће се записник истовремено када се радња врши, а ако то 
није могуће, онда непосредно после тога. 

(2) Записник води записничар. Записничар је службеник 
запослен у Градској управи града Дервента. Записник се 
саставља на тај начин што предсједник Одбора   казује гласно 
записничару што ће унијети у записник. 

(3) Одборник против кога се води поступак има право  да сам 
казује одговоре у записник. 

Члан 33. 

 

(1) Записник обавезно садржи назив Одбора, мјесто гдје се 
врши радња, дан и час када се врши радња, имена присутних 
лица и у ком својству присуствују, као и назначење повреде  
Кодекса по ком се предузима радња. 

(2) Записник треба да садржи само битне податке о току и 
садржини предузете радње. 

(3) У записник се уноси, у облику приповједања, само битна 
садржина датих исказа.  

Члан 34. 

 

(1) Испитано лице, као и одборник против кога се води 
поступак, ако је присутан, имају право да прочитају записник или 
да захтијевају да им се записник прочита. 

(2) Дио Записника гдје је дао изјаву потписује испитано лице. 

(3) У случају одбијања да се потпише записник, то ће се 
забиљежити у записнику и навести разлог одбијања. 

(4) Записник на крају потписује предсједник Одбора  и 
записничар. 

 

3.2. Вијећање и гласање 

 

Члан 35. 

 

(1) По окончању  поступка, Одбор приступа вијећању и 
јавном гласању. 

(2) Прво се на основу утврђеног чињеничног стања гласа о 
постојању или непостојању повреде Етичког кодекса и 
одговорности одборника, а потом о мјери, која се предлаже 
Скупштини града, за изрицање одборнику због повреде Кодекса. 

(3) Гласање је појединачно, а предсједник Одбора гласа 
задњи. 

Члан 36. 

 

(1) О постојању или непостојању повреде  Кодекса и 
одговорности одборника Одбор заузима став и приједлог мјере 
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коју одборнику треба изрећи, у форми приједлога у извјештају 
који доставља Скупштини града на разматрање и одлучивање. 

(2) Одбор, уколико утврди постојање повреде Кодекса, може 
предложити изрицање мјере умањења одборничког додатка 
једнократно, у висини од 10 % до 30% од висине мјесечног 
одборничког додатка.  

Члан 37. 

 

(1) О вијећању, гласању и предлагању мјере због повреде 
Кодекса, саставља се посебан  записник, који садржи ток 
гласања и приједлог мјере која се предлаже. 

(2) Записник потписују сви чланови Одбора и записничар. 

(3) Члан Одбора може своје мишљење издвојити у 
записнику. 

Члан 38. 

 

(1) Извјештај, са приједлогом за изрицање  мјере из члана 
36. овог пословника, Одбор доставља Скупштини града и 
одборнику на кога се пријава односи, у року 8 дана од дана 
окончања  поступка. 

(2) На основу усвојеног Извјештаја о спроведеном поступку, 
на приједлог Одбора, Скупштина града закључком изриче мјеру 
умањења одборничког додатка у износу који је предложен. 

(3) Када Одбор закључи да није било повреде Кодекса, 
обавијестиће о томе подносиоца пријаве, у року из  става 1. овог 
члана.  

 

VII – ИЗВРШЕЊЕ МЈЕРА 

 

Члан 39. 

 

(1) Мјера изречена због повреде Кодекса извршава се на 
начин утврђен  Кодексом.  

(2) За извршење мјере изречене од стране Скупштине града, 
одговорни су Одјељење за општу управу и  Одјељење за 
финансије Градске управе. 

(3) О изреченим мјерама због повреде Кодекса Одјељење за 
општу управу обавјештава Одбор и одборника, у року 15 данаод 
дана изрицања. 

 

VIII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 

 

За све што није регулисано овим пословником, одлучује  
Одбор својим закључком. 

Члан 41. 

 

Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи 
Пословник о раду Одбора за праћење примјене Кодекса 
понашања („Службени гласник општине Дервента“, број 4/18). 

 

Члан 42. 

 

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“  

 

 

Број:01-022-2.10/21                                   ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА 

14. децембра 2021. године               Драго Симић,с.р.  

Дервента                                                                                                                                                                                  
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          На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 43/07), 
члана 5. Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским, занатским, услужним и другим објектима и 
дјелатностима на подручју општине Дервента (''Службени 
гласник општине Дервента'', број 9/11, 3/13, 6/15 и 8/16) и члана 
89. став 3. Статута општине Дервента (''Службени гласник 
општине Дервента'', број 6/21), Градоначелник Града Дервента, 
донио је  

Н А Р Е Д Б У  
О  О Д Р Е Ђ И В А Њ У  П Р Е Д У З Е Ћ А ,  У С Т А Н О В А  

И  Д Р У Г И Х  О Р Г А Н И З А Ц И Ј А  К О Ј И  С У  
Д У Ж Н И  Д А  Р А Д Е  И  У  Д А Н Е  П Р А З Н И К А  
Р Е П У Б Л И К Е  С Р П С К Е  И  У Т В Р Ђ И В А Њ У  

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

Р Е П У Б Л И Ч К И Х  П Р А З Н И К А  

 

Члан 1. 

 

На дан републичког празника Дан успостављања Општег 
оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. 
новембра 2021.године, ради задовољења неопходних потреба 
грађана, дужна су да раде: 

1) Предузећа која обављају комуналне дјелатности: 
испорука воде, одржавање чистоће, одржавање улица, 
саобраћајница, чишћење јавних површина, у времену од 00:00 
до 24:00 часа, 

         2) Професионална ватрогасна јединица, у времену од 
00:00 до 24:00 часа, односно организовање дежурстава и 
приправности, зависно од процјене опасности. 

 

Члан 2. 

 

На дан републичког празника Дан успостављања Општег 
оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. 
новембра 2021.године, ради задовољавања неопходних 
потреба грађана, могу да раде: 

1) привредни и други субјекти којима је законским или 
другим прописима изричито дозвољено да раде,  

2) здравствене установе у оквиру редовног радног 
времена, а у складу са Наредбом о регулисању рада трговинских 
и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-
36/21 од 16.новембра 2021. године. 

 

 Члан 3. 

 

На дан републичког празника Дан успостављања Општег 
оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. 
новембра 2021.године, ради задовољења неопходних потреба 
грађана, могу да раде: 

 
1) у времену од 00:00 до 24:00 часа: 

- трговински објекти типа ''драгстор'',  а у складу са 
Наредбом о регулисању рада трговинских и других објеката на 
територији Града Дервента, број: 02-140-36/21 од 16. новембра 
2021. године, 

- правна лица и предузетници који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, 

- бензинске пумпе и плинске пумпне станице за дио 
пумпе и станице када је у питању продаја горива, других нафтних 
деривата и плина. 

 

2)  угоститељски објекти у радном времену прописаном 
Наредбом о регулисању рада трговинских и других објеката на 
територији Града Дервента, број: 02-140-36/21 од 16. новембра  
2021. године. 

Члан 4. 

 

У случају поступања супротно одредбама ове Наредбе, 
примјењиваће се одредбе о надзору, прописаним прекршајима 
и санкцијама за учињени прекршај из Закона о празницима, 
закона које регулишу наведене области и Одлуке о радном 
времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и 
другим објектима и дјелатностима на подручју општине 
Дервента. 

Члан 5. 

 

Ова  Наредба објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Дервента'', ''Дервентском листу'', званичној интернет страници 
Града Дервента и на огласној табли Градске управе Дервента.  

 

Број: 02-140-37/2021                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                              

17. новембра 2021. године                              Милорад Симић, с.р. 

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: 104-1/21 од 02.12.2021. 
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 02.12.2021. до 15.12.2021. 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 02.12.2021. до 15.12.2021. 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) Изузетно од тачке 2), подтачке 1. ове Наредбе од 

02.12.2021. до 15.12.2021. 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 02.12.2021. до 15.12.2021. године у периоду од 

24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

 
 

5) Од 02.12.2021. 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 9) 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 



90 

21.12.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА-Број 24 

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 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: 02-140-36/21 од 16. новембра 

2021. године. 

 
26) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику Града Дервента''. 

Број: 02-140-38/21                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

3. децембра 2021. године                             Милорад  Симић, с.р 

Дервента    

430 
 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: 105-1/21 од 16.12.2021. 
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 16.12.2021. до 31.12.2021. 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 16.12.2021. до 31.12.2021. године ограничава се 

радно вријеме у периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана: 

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.), укључујући и ноћне 

клубове, 

2. приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат 

клубови, казина, томболе и др.). 

 
3) Од 16.12.2021. до 31.12.2021. године, у периоду од 24:00 

до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

 
4) Од 16.12.2021. 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''. 

 
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) 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. 

 
7) Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 

6) ове Наредбе може да обухвата све школе на подручју 

одређене јединице локалне самоуправе или само одређене 

школе са или без подручних одјељења. 

 
8) 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. 

 
9) Изузетно од тачке 8) 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. 
 
10) 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. 
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11) 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 8) ове 

Наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у 

објекту у зависности од површине укупног простора објекта. 

 
12) 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. 

 
13) 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. 

 
14) 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. 

 
15) Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу 

самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у 

складу са упутством ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

 
16) 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. 

 
17) ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад 

по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног 

Министарства. 

 
18) 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. 

 
19) 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. 

 
20) Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Одјељење за инспекцијске послове Града Дервента. 

 
21) 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.                                        

 
22) 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). 

 
23) 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. 

 
24) Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи 

Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на 

територији Града Дервента, број: 02-140-38/21 од 03. децембра 

2021. године. 

 
25) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ''Службеном гласнику Града Дервента''. 

 

Број: 02-140-41/21                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

17. децембра 2021. године                              Милорад Симић, с.р. 

Дервента         

431  

На основу члана 31. став 1. тачка е) Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број  121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) члана 59. став 1. 
тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана  68. став 1. 
тачка 3) Статута града Дервента („Службени гласник града 
Дервента“, број 6/21 и 20/21) Градоначелник Дервенте,  донио је                                                

О Д Л У К У  
О  У Т В Р Ђ И В А Њ У   П Р И Ј Е Д Л О Г А   

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

 

I 

Утврђује се Приједлог Буџета Града Дервента за 2022. 
годину у износу 19.432.884 КМ. 

 

II 

Приједлог Одлуке о усвајању Буџета Града Дервента за 
2022. годину je саставни дио ове Одлуке и доставља се 
Министарству финансија Републике Српске на сагласност. 

 

III 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 
Дервента“. 

 

Број: 02-400-3.1/21                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

18. новембра 2021. године                            Милорад Симић, с.р. 

Дервента 

432 

На основу члана 31. став 1. тачка е) Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број  121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ) члана 59. став 1. 
тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 68. став 1. 
тачка 3) Статута Града Дервента („Службени гласник града 
Дервента“, број 6/21 и 20/21) Градоначелник је  донио                                                     

О Д Л У К У  
О  У Т В Р Ђ И В А Њ У   П Р И Ј Е Д Л О Г А  О Д Л У К Е  О  

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

Д Е Р В Е Н Т А  З А  2 0 2 1 .  Г О Д И Н У   
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I 

Утврђује се Приједлог Буџета Одлуке о измјенама и 
допунама Одлуке о усвајању буџета Града Дервента за 2021. 
годину - Ребалансу износу 21.674.091 КМ. 

 

II 

Приједлог Ребалнса Буџета Града Дервента за 2021. годину 
je саставни дио ове Одлуке и доставља се Министарству 
финансија Републике Српске на сагласност. 

 

III 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 
Дервента“. 

 

Број: 02-400-4.1/21                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

18. новембра 2021. године                             Милорад Симић, с.р. 

Дервента             

433 
На основу члана 15. став 3. и 4. Одлуке о уређењу простора 

и грађевинском земљишту („Службени гласник града Дервента“, 
број 15/21), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21),  члана 68. 
и 89. став 3. Статута града Дервента  („Службени гласник града 
Дервента“, број: 6/21 и 20/21), Градоначелник Дервенте, дана 
06.12.2021. године, донио је 

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

Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г  З Е М Љ И Ш Т А   
Н Е П О С Р Е Д Н О М  П О Г О Д Б О М  З А К У П Ц У  

М И Л О В А Н О В И Ћ  С Л А В К И  И З  Д Е Р В Е Н Т Е                                                            

 

Члан 1. 

Даје се у закуп путем непосредне погодбе градско 
грађевинско земљиште означено као (дио) к.ч. број 252, КО 
Дервента 1, површине 170,00 m², ради постављања 
привремених објеката пригодне намјене за вријеме 
новогодишњих празника, по   цијени закупнине са укљученим 
ПДВ-ом, у износу од 895,00 КМ, закупцу Миловановић 
(Димитрије) Славки из Дервенте, на период  од 10.12.2021. до 
10.01.2022. године. 

Члан 2. 

По доношењу ове одлуке закључиће се уговор о закупу из 
члана 1. ове одлуке, а који у име града потписује Градоначелник. 

 

Члан 3. 

Ову oдлуку објавити у „Службеном гласнику града 
Дервента“. 

 

Број: 02-378-275/21                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

6. децембра 2021. године                              Милорад Симић, с.р.     

Дервента                                

434 
На основу члана 15. став 4. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник Града Дервента“, 
број: 15/21), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16 , 36/19 и 61/21), и члана  
68. став 1.  и члана  89. став 3. Статута Града Дервента  
(„Службени гласник Града Дервента“, број: 6/21 и 20/21), 
Градоначелник Града  Дервента донио је 

О Д Л У К У  
О   Д А В А Њ У  У  З А К У П  Г Р А Д С К О Г  

Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г  З Е М Љ И Ш Т А  
Н Е П О С Р Е Д Н О М  П О Г О Д Б О М  З А К У П Ц У  

С И Б И Н Ч И Ћ  (  В Л А Ј К О )  В О Ј И С Л А В У  И З  
Д Е Р В Е Н Т Е  

                                                          

Члан 1. 

Даје се у закуп путем непосредне погодбе неизграђено 
градско грађевинско земљиште означено као (дио) к.ч. 186/1, 
К.О. Дервента 2., у Улици Светог Саве,  површине 18,70 м2, на 
којем је изграђен пословни простор, по цијени мјесечне 
закупнине у износу од 3,50 КМ/м2, а у укупном износу од 76,58 
КМ са ПДВ-ом, закупцу Сибинчић (Влајко) Војиславу из 

Дервенте, на период од једне (1) године и то од  почев од 
01.01.2022. године па до 31.12.2022. године.  

 

Члан 2. 

По доношењу ове одлуке закључиће се уговор о давању у 
закуп непокретности из члана 1. ове одлуке, а који у име Града 
Дервента потписује Градоначелник. 

       

Члан 3. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Града Дервента“. 

 

Број: 02-470-67/21                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                      

6. децембра 2021. године                          Милорад Симић, с.р. 

Дервента 

435 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16, 36/19 и 
61/21), члана 89.став 3. Статута Града Дервента ( „ Службени 
гласник града Дервента“, број: 6/21) и члана 30. став 2.  Закона 
о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
91/16), Градоначелник града  Дервента,  доноси: 

  

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

П Л А Н А   З А  А К Т И В Н О С Т И  И Н Т Е Р Н Е  
Р Е В И З И Ј Е  З А  П Е Р И О Д  2 0 2 2 - 2 0 2 4  Г О Д И Н Е  

 

I 

Oдобрава се Oквирни стратешки план за активност интерне 
ревизије за период 2022-2024 године. 

 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Оквирни стратешки план за 
активност интерне ревизије за период 2022-2024 године. 

III 

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

 

Број: 02-022-487/21                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

10. децембра 2021.године                             Милорад Симић, с.р. 

Дервента       

436 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16, 36/19 и 
61/21), члана 89.став 3. Статута града Дервента ( „ Службени 
гласник града Дервента“, број: 6/21) и члана 30. став 2.  Закона 
о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
91/16), Градоначелник града  Дервента,  доноси: 
                                                

О Д Л У К А  
О  О Д О Б Р А В А Њ У  П Л А Н А  Р А Д А  И Н Т Е Р Н Е  

Р Е В И З И Ј Е  З А  2 0 2 2 . Г О Д И Н У  

 

I 

Одобрава се План рада интерне  ревизије корисника буџета 
града Дервента за 2022. годину, са оквиром Стратешког плана у 
трогодишњем циклусу  од  2022.-2024. године. 

 

II 

 Годишњи план рада интерне ревизије корисника буџета 
града Дервента  из члана 1. саставни  je  дио ове Одлуке. 

 

III 

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

 

Број: 02-022-488/21                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

10. децембра 2021.године                             Милорад Симић, с.р. 

Дервента  
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437 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19  и 
61/21),  члана 15.  Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза града  Дервента  („Службени гласник града  
Дервента “, број 22/21) и члана 89. Статута  града  Дервента  
(„Службени гласник града  Дервента“, број 6/21 и 20/21)  
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  З А  П О П И С  

Б Л А Г А Ј Н Е  И  Ж И Р О - Р А Ч У Н А  

 
1. У Комисију  за попис благајне и жиро-рачуна именују се: 

- Петра Калоперовић, предсједник, 
Санела Савић, замјеник предсједника, 

- Нада Видић, члан, 
Весна Ђукић, замјеник члана, 

- Бранкица Вукићевић, члан, 
Милан Симић, замјеник члана 

 
2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са стањем 

на дан 31.12.2021. године, у складу Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза   града Дервента  
(„Службени гласник  града Дервента “, број 22/21). 
 

3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику  града  
Дервента“. 
 

Број:02-111-167/21                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

6. децембра 2021. године                              Милорад Симић, с.р. 

Дервента  

438 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19  и 
61/21),  члана 15.  Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза града  Дервента  („Службени гласник града  
Дервента “, број 22/21) и члана 89. Статута  града  Дервента  
(„Службени гласник града  Дервента“, број 6/21 и 20/21)  
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  З А  П О П И С  

О Б А В Е З А  И  П О Т Р А Ж И В А Њ А  

 
 

1. У  Комисију за попис обавеза и потраживања именују се: 
- Сњежана Ковачевић,  предсједник, 

Данијела Станић, замјеник предсједника, 
- Зоран Марић, члан, 

Оливера Ћебеџија, замјеник члана, 
- Ивона Пејин, члан, 

Нада Шпирић, замјеник члана 
 

2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са стањем 
на дан 31.12.2021. године, у складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза  града  Дервента 
(„Службени гласник града  Дервента “, број  22/21). 
 

3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику града  
Дервента“. 

 
Број: 02-111-168/21                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
6. децембра 2021. године                               Милорад Симић, с.р. 
Дервента  

439 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19  и 
61/21),  члана 15.  Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза града  Дервента  („Службени гласник града  
Дервента “, број 22/21) и члана 89. Статута  града  Дервента  

(„Службени гласник града  Дервента“, број 6/21 и 20/21)  
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  З А  П О П И С  

С Т А Л Н И Х  М А Т Е Р И Ј А Л Н И Х  С Р Е Д С Т А В А  -  
Н Е П О К Р Е Т Н Е  И М О В И Н Е  ( Г Р А Ђ Е В И Н С К И  
О Б Ј Е К Т И ,  З Е М Љ И Ш Т Е ,  П У Т Е В И ,  У Л И Ц Е ,  

Т Р О Т О А Р И ,  Ј А В Н А  Р А С В Ј Е Т А ,  
С П О М Е Н И Ц И ,  М О С Т О В И ,  Т Р Г О В И  И  

О С Т А Л О )  

 
1. У  Комисију  за попис сталних материјалних средстава -

непокретне имовине (грађевински објекти, земљиште, путеви, 
улице, тротоари, јавна расвјета, споменици, мостови, тргови и 
остало)  именују се: 

- Душанка Радановић, предсједник, 
Ален Бећировић, замјеник предсједника, 

- Станиша Микеревић, члан, 
Ана Секулић, замјеник члана, 

- Срђан Новић, члан, 
Игор Миловановић, замјеник члана, 

- Стево Ковачевић, члан,  
Горан Симић, замјеник члана, 

- Раденко Малетић, члан 
Драгана Николић, замјеник члана  

- Дрена Мрђа, члан 
Николина Маркуљевић, замјеник члана     

 2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са стањем 
на дан 31.12.2021. године у складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза града Дервента  
(„Службени гласник града  Дервента “, број 22/21). 
 

3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику града  
Дервента“. 

 
Број: 02-111-169/21                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
6. децембра 2021. године                                  Милорад Симић,с.р.      
Дервента                             

440 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19  и 
61/21),  члана 15.  Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза града  Дервента  („Службени гласник града  
Дервента “, број 22/21) и члана 89. Статута  града  Дервента  
(„Службени гласник града  Дервента“, број 6/21 и 20/21)  
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  З А  П О П И С  

С Т А Л Н И Х  М А Т Е Р И Ј А Л Н И Х  С Р Е Д С Т А В А  -  
П О К Р Е Т Н Е  И М О В И Н Е  ( Н А М Ј Е Ш Т А Ј А ,  

О П Р Е М Е  И  О С Т А Л О )  

 
 

1. У Комисију за попис покретне имовине  намјештаја, опреме 
и остало) именују се  

-  Саша Видић, предсједник, 
Борислав Китоњић, замјеник предсједника, 

-  Немања Репија, члан, 
Синиша Симић, замјеник члана, 

-  Славица Глувачевић, члан, 
Нада Покрајац, замјеник члана 

 
 2. Задатак комисије је да изврши попис имовине са стањем 

на дан 31.12.2021 године, у складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза града Дервента  
(„Службени гласник града  Дервента “, број 22/21). 
 

3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику града  
Дервента“. 

 
Број: 02-111-170/21                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
6. децембра 2021. године                                Милорад Симић, с.р. 
Дервента  
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441 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19  и 
61/21),  члана 15.  Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза града  Дервента  („Службени гласник града  
Дервента “, број 22/21) и члана 89. Статута  града  Дервента  
(„Службени гласник града  Дервента“, број 6/21 и 20/21)  
Градоначелник  доноси  
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О  И М Е Н О В А Њ У   Ц Е Н Т Р А Л Н Е  П О П И С Н Е  

К О М И С И Ј Е  
 

 
1. У  Централну пописну  комисију  именују се : 

- Љиљана Мујачић , предсједник, 
Валентина Живковић , замјеник предсједника, 

- Споменка Живанић, члан, 
Николина Тепић, замјеник члана, 

- Драган Вуковић    , члан, 
Драган Пајић , замјеник члана  

 
2. Централна пописна комисија  има обавезе  прописане  

чланом 17.  Правилника  о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза града  Дервента  ( „Службени гласник града  Дервента 
“, број 22/21 ) као и обавезу ,  да обједини податке и информације 
из извјештаја пописних комисија,  сачини коначан извјештај о 
попису имовине и обавеза и достави на усвајање 
Градоначелнику   до 1. марта 2022. године.. 

 
     3. Ово рјешење објавити у „Службеном гласнику града 
Дервента“. 
 
Број: 02-111-171/21                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
6. децембра 2021. године                               Милорад Симић, с.р. 
Дервента  

442 
На основу одредбе члана 82. став 3.  Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19 и 61/21), 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 и 20/21), 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», Дервента у 
трајању од 2 (два) радна дана, у периоду од 04.01. и 05.01.2022. 
године.   

 

2. Ово Рјешење објавити у «Службеном гласнику Града 
Дервента» 

 
Број: 02-141-13/21                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
15. децембра 2021. године                             Милорад Симић, с.р. 
Дервента         

443 
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

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

36/19 и 61/21), члана  19.  став 3.  Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 68. став 1. тачка 12. Статута града  Дервента 

(„Службени гласник града  Дервента“, број 6/21 и 20/21)  

Градоначелник града  Дервента доноси 

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

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

 

1. Даје се сагласност на Правилник  о измјенама и допуни  

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној  установи Центар за културу  Дервента , 

број 200-1/21 од 9.7.2021. године. 

 

2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику града  Дервента“. 

 

Број: 02-023-14/21                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

Дервента  
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С A Д Р Ж A J  
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