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На основу члана 15. став 3. и 4. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Дервента“, број 4/18), члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 68. и 89. став 3. Статута општине
Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17),
Начелник општине Дервента донио је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗАКУПЦУ СТОЈАНОВИЋ
ПРЕДРАГУ

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 21. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Републике Српске“, број 45/16), члана 22. став 6. Правилника
о начину и роковима вршења пописа и усклађивање
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број 16/17), члан 8. Одлуке Начелника општине Дервента о
попису имовине и обавеза Општине Дервента за 2019.
годину, број 02-417-3/19 од 20. 12. 2019. године и члана 89.
став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“, број 7/17) Начелник општине Дервента
донио је

Члан 1.
Даје се у закуп путем непосредне погодбе градско
грађевинско земљиште означено као (дио) к.ч. број 184/2,
811, 812/1, 185/3 и 812/2 к.о. Дервента 2, укупне површине
1.200,00 m², ради организације штапаријаде, по цијени
закупнине са укљученим ПДВ-ом, у износу од 327,60 КМ
закупцу Стојановић Предрагу, на период од 04.04.2020.
године до 05.04.2020. године.
Члан 2.
По доношењу ове одлуке закључиће се уговор о
закупу непокретности из члана 1. ове одлуке, а који у име
општине потписује Начелник општине.
Члан 3.
Ову oдлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Дервента“.

Број: 02-378-4/20
2. марта 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ ПОПИСА ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Усваја се Извјештај о попису имовине,
потраживања и обавеза Општине Дервента за 2019. годину,
од 28. 02. 2020. године.
2. Састави дио ове Одлуке су:
Извјештај Централне пописне комисије о попису
имовине, потраживања и обавеза Општине Дервента за 2019.
годину,
Пописне листе.
3. Задужује се Одјељење за финансије да на основу
Извјештаја о попису имовине, потраживања и обавеза
Општине Дервента за 2019. годину, од 28. 02. 2020. године и
пописних листа са стањем на дан 31. 12. 2019. године,
изврши
одговарајућа
књижења
сходно
наведеним
препорукама, ради усклађивања књиговодственог са
стварним стањем.
4. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“.
Број: 02-417-2/19
6. марта 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
вандредним ситуацијама (''Службени гласник Републике
Српске'' бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (''Службени гласник
Републике Српске'' бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Реублике Срске''
бр.97/16 и 36/19), члана 4 Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите и
спасавања на територији Општине Дервента (''Службени
гласник Општине Дервента'' број.4/18) и члан 89. став 3.
Статута Општине Дервента(''Службени гласник Општине
Дервента'', број 7/17), а на приједлог Општинског штаба за
ванредне ситуације Начелник доноси

Српске“, број 121/12 и 46/17), члан 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике српске“, број 90/17) , члана 59. 82. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) члана 4. 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 и 6/15
) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента ( „Службени
гласник општине Дервента“ , број 7/17) а на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине
Дервента доноси
Н А Р Е Д Б У
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и
сузбијање заразних болести те заштите и спасавања
становништва:
1.Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким
радним даном и у дане викенда:
Угоститељским објектима врсте ноћни клуб,
Свадбеним салонима,
Фитнес-центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима
и с личним облицима организовања),
Дјечијим играоницама,
Сточна пијаца.
Забрањује се рад недељом:
Трговачким центрима.
2.Ограничава се рад од 6,00 до 18,00 часова
сваким радним даном и суботом, сљедећим објектима:
Трговачким центрима,
Осталим трговинским објектима,
Угоститељским објектима свих врста (изузев
угоститељских објеката у оквиру вршења дјелатности
смјештајa гостију), укључујући и угоститељске објекте
смјештене на аутобуским и бензинским пумпним станицама.
3.Ограничава се рад о 07,00 до 22,00 часа сваким
даном сљедећим објектима:
Трговинским објектима врсте драгстора и субјектима
који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже
тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових
производа).
4.Обавезују се пружаоци услуга из тачке 2.
алинијеа 3. да обезбједе минимално растојање од 2 метра
између корисника услуга.
5.Задужује се Одјељење за инспекцијске послове
да у провођењу ове наредбе обезбједе поштовање истих
од стране напријед наведених субјеката.
6.О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из
тачке 5. наредбе, свакодневно ће извјештавати
Команданта општинског штаба за ванредне ситуације.
7.Ова Наредба ступа на снагу са понедељком
16.03.2020.године од 07.00 часова и биће објављена у
''Службеном гласнику Општине Дервента''.
Број:02-022-64
15. марта 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама ( „Службени гласник Републике

18.03.2020.

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и
сузбијање заразних болести те заштите и спасавања
становништава :
1.Забрањује се рад у следећим јавним установама на
подручју општине Дервента :

-ЈПУ „ТРОЛ“ Дервента,
- ЈУ„Народна библиотека „Бранко Радичевић „
Дервента,

- ЈУ „Центар за културу “ Дервента, и
-ЈУ „ Спортски центар“ Дервента ,, .
2.Задужују се директори напријед наведених јавних
установа да у просторијама јавних установа организују
дежурства сваким радним даном у времену од 07,00 – 15,00
часова.
3.Забрањује се рад предшколском центру клуб за
дјецу „БАМБИ“ .
4.Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у
провођењу ове Наредбе, обезбиједе поштовање истих од
стране напријед наведених субјеката.
5.Ова Наредба ступа на снагу 17.03.2020. године, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента.
Број: 02-140-1/20
16. марта 2020. године.
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 3. став 1. а у вези са члaнoм 15. став
4. и 5. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 89. став 3.
Статута општине Дервента („Службени гласник општине
Дервента“, број 7/17), Начелник општине Дервента, доноси:
Н А Р Е Д Б У
О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЉЕЋНЕ ФАЗЕ СИСТЕМАТСКЕ
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Уводи се обавезна прољећна фаза систематске
дератизације на подручју општине Дервента ради осигурања
здравља људи, уклањања извора обољења од заразних
болести и смањења могућности њиховог преношења, те ради
сузбијања
узрока
болести
санирањем
средине
и
унапређењем хигијенских услова живот

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 3

18.03.2020.
Члан 2.

Општа систематска дератизација има се спровести у
периоду од 23. 03. – 06. 04. 2020. године.
Члан 3.
Обавезну систематску
„ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ доо Бијељина

спровешће

Члан 4.

Члан 5.
Прољећна систематска дератизација обухватиће:
1)Јавне површине, гробља, канализационе шахтове,
градску депонију смећа у Пољу, рушевне и напуштене објекте
на подручју града и приградских насеља.
2)Отворене водотоке Дервентског потока, потока
Гаковац и корита ријеке Укрине у градској зони.
3)Зграде
Општинске
управе
и
Општинске
организације Црвеног крста.
4)Школске и предшколске установе, просторије
Народне библиотеке „Бранко Радичевић“.
5)Заједничке
просторије
стамбених
зграда
колективног становања.
6)Трговинске, угоститељске и занатске радње,
производне погоне, складишта хране и пољопривредних
производа, млинове, клаонице и друге пословне објекте
Члан 6.
(1) Трошкови извођења систематске дератизације из
претходног члана Наредбе став 1. тачке 1., 2., 3. и 4. падају
на терет издвојених средстава у буџету општине Дервента.
(2) Трошкови дератизације заједничких просторија
стамбених зграда падају на терет заједнице која управља
зградом (Заједница етажних власника).
(3) Трошкови дератизације објеката из члана 5. тачке
6. Наредбе падају на терет власника, односно корисника
објеката, субјеката који управљају и одржавају исте, а који су
обавезни спровести дератизацију у периоду наведеном
у
члану 2 Наредбе.
Члан 7.
Надзор над примјеном ове Наредбе вршити ће лице
које Начелник општине посебним рјешењем именује, који ће у
случају непридржавања
исте
поступити у складу са
одредбама члана 59. став 1. тачка 6) Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17).
Члан 8

Број: 02-022-66/20
17. марта 2020. године
Дервента

гласник Општине Дервента'' број.4/18) и члан 89. став 3.
Статута Општине Дервента(''Службени гласник Општине
Дервента'', број 7/17), а на приједлог Општинског штаба за
ванредне ситуације , Начелник општине Дервента доноси
НАРЕДБУ

дератизацију

(1) Извођач дератизације дужан је на вријеме
обавијестити грађане и остале субјекте обвезнике ове мјере о
времену и начину спровођења дератизације и издати
упутства о општим и посебним мјерама опреза и сигурности
за заштиту грађана и радника извођача дератизације, као и
домаћих животиња.
(2) Упутства требају садржавати такође одредбе о
оспособљавању терена за обављање дератизације, а
нарочито отклањање смећа и осталог отпада.

Ова Наредбу објавити
општине Дервента“.
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у „Службеном гласнику

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
вандредним ситуацијама (''Службени гласник Републике
Српске'' бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (''Службени гласник
Републике Српске'' бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Реублике Срске''
бр.97/16 и 36/19), члана 4 Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите и
спасавања на територији Општине Дервента (''Службени

О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и
сузбијање заразних болести те заштите и спасавања
становништва:
1.Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким
радним даном и у дане викенда:
угоститељским објектима свих категорија,
 трговинама, осим субјеката из члана 2. став 1. 2. и
3. ове одлуке,
услужне дјелатности/занатство у којима се остварује
непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси служби,
свадбеним салонима,
фитнес центрима (фитнес, теретанама и сличним
облицима организовања),
дјечијим играоницама,
пијаци која се одржава четвртком на простору
Сајмишта
2.Ограничава се рад:
У трговачким центрима од 06,00 до 18,00 часова могу
радити само трговине прехране/робе широке потршње и
апотеке,
Трговине прехране/роба широке потршње и трговине
сточне хране од 06,00 до 18,00 часова,,
Трговинским објектима врсте драгстор и субјектима
који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже
тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових
производа) од 06,00 до 18,00 часова.
Рад у субјектима из става 1. 2. и 3. овог члана
организовати уз предузимање следећих мјера:
ограничити број људи који истовремено могу бити
присутни у затвореном продајном простору, тако да се на
улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
испред благајни означити и организовати размак
купаца од најмање један метар,
у затвореном продајном простору омогућити брз
проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције
и повишене хигијене,
достава животних намирница је дозвољена од 06,00
до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за
обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и
сигурности које ће контролисати контролни органи,
хотели, мотели и пансиони – могу пружати услуге у
свом простору за своје госте и услуге хране и пића само за
госте хотела, мотела и пансиона,
бензинске пумпе, без ограничења када је у питању
продаја горива, и других нафтних деривата, са ограничењем
за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекатод 06,00 до 18,00 часова,
апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене
радног времена, уз предузимање следећих мјера:
ограничити број људи који истовремено могу бити
присутни у затвореном продајном простору, тако да се на
улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
испред благајни означити и организовати размак
између купаца од најмање један метар,
у затвореном продајном простору омогућити брз
проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције
и повишене хигијене.
3. Општинска управа и општинске службе ће од
дана ступања на снагу ове наредбе организовати свој
рад како слиједи:
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у свим организационим јединицама Општинске
управе организовати рад са минималним бројем потребних
извршилаца на лицу мјеста,
остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
на улазу у све службене просторије Општинске
управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа
које могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање
у просторијама Општинске управе и стварања дужих редова у
затвореном простору,
одржавати растојање између грађана у затвореним
просторијама Управе од најмање један метар, уз
предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,
у свим јавним установама и предузећима чији је
оснивач Општина и то: Центар за социјални рад, „Дервентски
лист“ и Туристичка организација, осим у ЈЗУ Дом здравља,
организовати минималан процес рада уз извршавање свих
функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће,
обезбедити исте мјере за ограничавање броја улазака и
задржавања у просторијама гдје се пружају услуге,
све организационе јединице, јавне
установе и
предузећа дужни су свакодневно најкасније до 10,00 часова
извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне
ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које
су основане.
4.ЈЗУ Дом здравља Дервента ће од дана ступања
на снагу ове Наредбе организовати свој рад по
усаглашеним препорука и закључцима са ресорним
министарством при чему:
a.Организовати се за пружање здравствене заштите
примарно особама које могу бити заражене корона вирусом,
b.Приоритетно и без одлагања
проводити мјере
анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са
предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
c.Организовати без прекида (0-24 часа) службу
јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се
јављати због уласка у земљу на граничним прелазима.
5.Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у
провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране
напријед наведених субјеката.
6.О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из
тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће извјештавати
Команданта Штаба за ванредне ситуације.
7.Ставља се ван снаге Наредба број: 02-022-64 од
15.03.2020.
8.Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Дервента“
Број: 02-140-2/20
17. марта 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

На основу члана 82.став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана
89.став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“ број 7/17) Начелник општине д о н и о је

А

3.Одобрена новчана средства реализоваће се у
редовним
мјесечним
исплатама
у
зависности
од
расположивих средстава у буџету општине Дервента
4.Јавно предузеће из тачке 1. овог Закључка дужно је
да квартално доставља Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности општине Дервента документацију о утрошку
новчаних средстава добијених од општине Дервента.
5.За реализацију Закључка задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије.
Број: 02-40-35
16. јануара 2020.године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82.став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана
89.став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“ број 7/17) Начелник општине д о н и о је
З

А

К

Љ

У

Ч

К

Љ

У

Ч

А

К

1.Из Буџета општине Дервента за 2020. годину (
потрошачка јединица Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, ек. код 415200 Грантови јавним предузећима и
установама) одобрава се 153.000,00 КМ ЈП „Дервентски
лист и Радио Дервента“ доо из Дервента за финансирање
рада овог јавног предузећа током 2020. године
2.Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
уплатити на жиро рачун јавног предузећа
број
5675701000000198, отворен код „Сбер“ банке из Бања
Луке, филијала у Дервенти.

А

К

1.Из Буџета општине Дервента за 2020. годину (
потрошачка јединица Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, ек. код 415200 Грантови јавним здравственим
установама са подучја општине) одобрава се 65.000,00 КМ
ЈУ „Геронтолошки центар“ из Дервенте за финансирање
пројекта „Програм рада Герантолошког центра за 2020
годину“ .
2.Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
уплатити на жиро рачун јавног предузећа
број
5550080049667215, отворен код „НОВА“ банке из Бања
Луке, филијала у Дервенти.
3.Одобрена новчана средства реализоваће се у
редовним
мјесечним
исплатама
у
зависности
од
расположивих средстава у буџету општине Дервента
4.Јавна установа из тачке 1. овог Закључка дужно је
да квартално доставља Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности општине Дервента документацију о утрошку
новчаних средстава добијених од општине Дервента.
5.За реализацију Закључка задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије.
Број: 02-40-36
16. јануара 2020. године
Дервента

67

З

18.03.2020.

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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На основу члана 82.став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) , члана
89.став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“ број 7/17) Начелник општине д о н и о је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1.Из Буџета општине Дервента за 2020. годину (
потрошачка јединица Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, ек. код 415200 Грантови удружењима и
организацијама - НВО) одобрава се
170.000,00
КМ
удружењима
грађана-НВО
организацијама
за
финансирање рада Удружења током 2020. године
2.Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
распоређују се на следећи начин:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 3

18.03.2020.

Назив удружења грађана
ОО „Црвени крст“ - грант

5

Одобрена средства
34.000,00

ОО „Црвени крст - давање крви

8.000,00

Удружење пензионера општине Дервента -грант

3.500,00

Удружење пензионера општине Дервента- субвенција за помоћ за плаћање струју
и лијекове

55.000,00

Међуопштински савез слијепих и слабовидних лица – Дервента - грант

10.000,00

Удружење глувих и наглувих општине Дервента - грант

7.000,00

Удружење "Сунце"- грант

13.000,00

Удружење "Сунце"- превоз дјеце са посебним потребама

20.000,00

Удружење "Биос Плус"- грант

4.000,00

Савез инвалида рада општине Дервента - грант

3.500,00

Савез инвалида рада општине Дервента – превоз чланова на дијализу

12.000,00

3.Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
уплатити на званичне жиро рачуне Удружења грађана
отворене код пословних банака.
4.Одобрена новчана средства (средства за грант)
реализоваће се у редовним мјесечним исплатама у
зависности од расположивих средстава у буџету општине
Дервента.
5.Удружења грађана из тачке 2. овог Закључка дужна
су да квартално достављају Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности општине Дервента документацију о
утрошку новчаних средстава добијених од општине
Дервента.
6.За реализацију Закључка задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије.
Број: 02-420-27
13. фебруара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

70
На основу члана 82.став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) , члана
89.став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“ број 7/17) Начелник општине д о н и о је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1.Из Буџета општине Дервента за 2020. годину (
потрошачка јединица Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, ек. код 415200 Грантови удружењима из
области спорта) одобрава се 420.000,00 КМ спортским
удружењима-клубовима
за годишњи План расподјеле
средстава за 2020. годину.
2.Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
распоређују се на следећи начин:

Назив спортског удружења - клуба

Одобрена средства у КМ

Рукометни клуб „Дервента“

80.000,00

Фудбалски клуб „Текстилац“

120.000,00

Женски одбојкашки клуб „Дервента“

20.000,00

Клуб малог фудбала „Дервента“

6.000,00

Фудбалски клуб „Борац“ Осиња

6.500,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 3
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18.03.2020.

Кошаркашки клуб "Дервента"

8.000,00

Рагби клуб "Гладијатори" Дервента

10.000,00

Женски рукометни клуб "Дервента"

5.000,00

Фудбалски клуб "4. јули" Појезна

4.500,00

Фудбалски клуб "Борац" Босански Лужани

6.500,00

СКД "27 јули" Календеровци

4.500,00

Школа спорта "Арена" Дервента

1.000,00

Шаховски клуб „Дервента“

5.000,00

Куглашки клуб „Дервента“

7.500,00

Спортско риболовно друштво "Укрина" Дервента

8.000,00

Ловачко удружење "Мотајица" Дервента

2.000,00

Мото клуб "Мирон - Мото"

6.000,00

Air-sоft клуб "Дервента"

2.500,00

Стонотениски клуб "Укрина" Дервента

2.300,00

Тениски клуб "Новак" Дервента

1.900,00

Теквандо клуб "Дервента"

6.000,00

Карате клуб "Дервента"

6.000,00

Боксерски клуб "Дервента"

5.500,00

Кик-бокс клуб "Империја"

8.000,00

Клуб борилачких вјештина " Дервента"

5.500,00

Одбојкашки клуб инвалида ОКИ "Дервента"

5.500,00

Школа фудбала „Мали шампиони“

2.000,00

Академија спортова „Олимп“

1.000,00

Школа фудбала „Дервента“

1.000,00

Билијар клуб „Грал“

1.500,00

Карате клуб „Кима“

1.000,00

Помоћ по пројектима за спортске активности

69.800,00
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3.Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
уплатити на званичне жиро рачуне Удружења грађана
отворене код пословних банака.
4.Одобрена новчана средства (средства за грант)
реализоваће се у редовним мјесечним исплатама у
зависности од расположивих средстава у буџету општине
Дервента.
5.Удружења грађана из тачке 2. овог Закључка дужна
су да квартално достављају Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности општине Дервента документацију о
утрошку новчаних средстава добијених од општине
Дервента.
6.За реализацију Закључка задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије.
7.Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број: 02-420-45
26. фебруара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

На основу члана 82.став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) , члана
89.став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник
општине Дервента“ број 7/17) Начелник општине д о н и о је
З

А

К

Љ

У

Ч

А

К

1.Из Буџета општине Дервента за 2020. годину (
потрошачка јединица Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, ек. код 415200 Грантови удружењима грађана
из области спорта за тренинге) одобрава се 40.000,00 КМ
спортским удружењима-клубовима
за тренинге током
2020. године у ЈУ „Спортски центар“ у Дервенти
2.Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
распоређују се на следећи начин:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА – Број 3

18.03.2020.

Назив спортског удружења - клуба

7
Одобрена средства
у КМ

Рукометни клуб „Дервента“

14.300,00

Фудбалски клуб „Текстилац“

3.000,00

Женски одбојкашки клуб „Дервента“

9.000,00

Клуб малог фудбала „Дервента“

1.500,00

Кошаркашки клуб "Дервента"

7.000,00

Рагби клуб "Гладијатори" Дервента

200,00

Женски рукометни клуб "Дервента"

3.000,00

Стонотениски клуб "Укрина" Дервента

2.000,00

3.Одобрена средства из тачке 1. овог Закључка
уплатити на званичне жиро рачуне Удружења грађана
отворене код пословних банака.
4.Одобрена новчана средства (средства за грант)
реализоваће се у редовним мјесечним исплатама у
зависности од расположивих средстава у буџету општине
Дервента.
5.Удружења грађана из тачке 2. овог Закључка дужна
су да квартално достављају Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности општине Дервента документацију о
утрошку новчаних средстава добијених од општине
Дервента.

6.За реализацију Закључка задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за
финансије.
7.Овај закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Дервента“
Број: 02-420-46
26. фебруара 2020. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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