
 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 О П Ш Т И Н Е  П Е Т Р О В О 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 11  Петрово,  18.11.2016. године          Година: XXІV 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
1. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 57. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 7/14-Пречишћени 

текст), Начелник општине Петрово  доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИ-

ЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РА-

ДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 10/16) у чла-

ну 6. у тачки 1.1. у дијелу Посебни услови 

за обављање, послије ријечи правни додају 

се ријечи „или економски“ 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-424/16 

Датум: 17.11.2016.  
_______________________________________________________ 

2. 

         На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за про-

изводњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Симић Радивоју из Какмужа, општина Пе-

трово, ЈМБ:0307958122142 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

278,50 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81347649-88 код НЛБ Развојна банка а.д. 
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име 

пољопривредних произвођача са терито-

рије општине Петрово који су били у орга-

низованом систему производње и откупа 

са овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 
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прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну доку-

ментацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Симић Ра-

дивоје из Какмужа, општина Петрово био 

у организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

08/16 од 27.02.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 5.570,00 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по за-

хтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

 

Број: 02-014-4-47/16 

Датум: 15.11.2016.  
_______________________________________________________          

 3. 

 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 57. Статута општине Петрово 

(„Службени гла-сник општине Петрово“, 

број: 7/14 – Пре-чишћени текст) у вези са 

“Програмом ко-риштења подстицајних 

средстава за про-изводњу краставаца 

корнишона у 2016. години, на подручју 

општине Петрово“ („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 5/16), Начелник 

општине Петрово доноси: 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ристић Душану из Какмужа, општина Пе-

трово, ЈМБ:1003956122158 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

445,15 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Петро-

во. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81299625-18 код НЛБ Развојна банка а.д. 
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у органи-

зованом систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних по-

дстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про- 

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Петро-

во“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену доку-

ментацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 
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уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Ристић Ду-

шан из Какмужа, општина Петрово био у 

организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организа-

тором производње и откупа (Уговор број: 

06/16 од 27.02.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 8.903,00 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Петро-

во у року од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-48/16 

Датум: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
         4. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за про-

изводњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово до-

носи: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Мартић Зорану из Карановца, општина Пе-

трово, ЈМБ:0203975122148 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

312,24 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Петро-

во. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-

80057887-45 код  НЛБ Развојна банка а.д.  
 

Образложењe 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у органи-

зованом систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине 

Петрово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену доку-

ментацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подно-

силац захтјева има сву потребну доку-

ментацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Мартић Зо-

ран из Карановца, општина Петрово био у 

организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 
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производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

22/16 од 09.03.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 6.244,70 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-49/16 

Датум: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
        5. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гла-сник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пре-чишћени текст) у вези са “Програмом 

ко-риштења подстицајних средстава за 

про-изводњу краставаца корнишона у 

2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“, број: 5/16), Начелник општине 

Петрово доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Сарић Станку из Сочковца, општина Пе-

трово, ЈМБ:2203964122151 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

188,60 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Петро-

во. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

80923084-76 код НЛБ Развојна банка а.д. 
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у органи-

зованом систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Сарић 

Станко из Сочковца, општина Петрово био 

у организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

15/16 од 04.03.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 3.772,00 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-
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дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-50/16 

Датум: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
         6. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за 

производњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово до-

носи: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Симић Наташи из Петрова, општина Пе-

трово, ЈМБ: 2102978505028 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

200,63 КМ на име организовања про-

изводње и испоруке произведеног краста-

вца-корнишона у току сезоне производње 

у 2016. години на подручју општине 

Петрово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81290902-94 код  НЛБ Развојна банка а.д.  
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у органи-

зованом систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних по-

дстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. 

године, извршила увид у приложену доку-

ментацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Наташа 

Симић из Петрова, општина Петрово била 

у организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организа-

тором производње и откупа (Уговор број: 

01/16 од 16.02.2016. године) и предала им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 4.012,50 кг те испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-
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трово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-51/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за про-

изводњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Tрипуновић Сретку из Порјечине, општи-

на Петрово, ЈМБ:1002961122151 признаје 

се право на новчани подстицај у износу од 

100,37 КМ на име организовања про-

изводње и испоруке произведеног краста-

вца-корнишона у току сезоне производње 

у 2016. години на подручју општине 

Петрово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

80332874-68 код  НЛБ Развојна банка а.д.  
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у орга-

низованом систему производње и откупа 

са овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену доку-

ментацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Трипуновић 

Сретко из Порјечине, општина Петрово 

био у организованом систему производње 

и откупа краставаца - корнишона у сезони 

производње 2016.године, са организатором 

производње и откупа (Уговор број: 11/16 

од 29.02.2016. године) и предао им про-

изведену количину краставаца у количини 

од 2.007,50 кг те испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корнишо-

на у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-52/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
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8. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 57. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

7/14 – Пречишћени текст) у вези са “Про-

грамом кориштења подстицајних средста-

ва за производњу краставаца корнишона у 

2016. години, на подручју општине Пе-

трово“ („Службени гласник општине Пе-

трово“, број: 5/16), Начелник општине Пе-

трово доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђурановић Свјетлани из Какмужа, општи-

на Петрово, ЈМБ:2912976127141 признаје 

се право на новчани подстицај у износу од 

110,18 КМ на име организовања про-

изводње и испоруке произведеног краста-

вца-корнишона у току сезоне производње 

у 2016. години на подручју општине Пе-

трово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81345758-38 код  НЛБ Развојна банка а.д.  
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у органи-

зованом систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за про-

изводњу и прераду краставаца - корни-

шона „Агрона д.о.о Живинице“ из Живи-

ница било организатор уговорене про-

изводње, прихвата и прераде краставаца 

корнишона од индивидуалних пољопри-

вредних произвођача у току сезоне про-

изводње у 2016. години на подручју наше 

општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Свјетлана 

Ђурурановић из Какмужа, општина Петро-

во била у организованом систему произво-

дње и откупа краставаца - корнишона у 

сезони производње 2016. године, са орга-

низатором производње и откупа (Уговор 

број: 05/16 од 23.04.2016.године) и предала 

им произведену количину краставаца у ко-

личини од 2.203,50 кг те испунила све 

услове за исплату новчаног подстицаја од 

0,05 КМ/кг сходно критеријумима и усло-

вима „Програма кориштења подстицајних 

средстава за производњу краставаца кор-

нишона у 2016. години, на подручју 

општине Петрово“ („Службени гласник 

општине Петрово“ број: 5/16), те је због 

тога по захтјеву рјешено као у диспозитиву 

овог рјешења. 

 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-53/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
         9. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 
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Пречишћени текст) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за 

производњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Урумовић Зорану из Карановца, општина 

Петрово, ЈМБ:2404965120034 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

61,93 КМ на име организовања про-

изводње и испоруке произведеног краста-

вца-корнишона у току сезоне производње 

у 2016. години на подручју општине 

Петрово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 

1613000035693824 код Raiffeisen BANK.  
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у органи-

зованом систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Петро-

во“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну документа-

цију приложену уз захтјев (потписан уго-

вор, спецификацију откупљених количина 

краставаца по класама, потврде о откупу 

краставаца, текући рачун, копију личне 

карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Урумовић 

Зоран из Карановца, општина Петрово био 

у организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

01/16 од 03.04.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 1.238,50 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-54/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
 10. 

         На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст ) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за 

производњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Панић Горану, општина Петрово, ЈМБ: 

0912972122148 признаје се право на но-

вчани подстицај у износу од 108,40 КМ на 

име организовања производње и испоруке 

произведеног краставца-корнишона у току 

сезоне производње у 2016. години на 

подручју општине Петрово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-

80195803-02 код НЛБ Развојна банка а.д. 
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у организо-

ваном систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних по-

дстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за про-

изводњу и прераду краставаца - корни-

шона „Агрона д.о.о Живинице“ из Живи-

ница било организатор уговорене произво-

дње, прихвата и прераде краставаца корни-

шона од индивидуалних пољопривредних 

произвођача у току сезоне производње у 

2016. години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Панић 

Горан из Петрова, општина Петрово био у 

организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

20/16 од 06.03.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 2.168,50 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по за-

хтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Петро-

во у року од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-55/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
        11. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за 

производњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Радељић Душану из Петрова, општина 

Петрово, ЈМБ:1104966122149 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 
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194,30 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине 

Петрово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 40379302000 

код UniCredit Bank d.d.  
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у органи-

зованом систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине 

Петрово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за про-

изводњу и прераду краставаца - корни-

шона „Агрона д.о.о Живинице“ из Живи-

ница било организатор уговорене про-

изводње, прихвата и прераде краставаца 

корнишона од индивидуалних пољопри-

вредних произвођача у току сезоне про-

изводње у 2016. години на подручју наше 

општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну документа-

цију приложену уз захтјев (потписан уго-

вор, спецификацију откупљених количина 

краставаца по класама, потврде о откупу 

краставаца, текући рачун, копију личне 

карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Радељић 

Душан из Петрова, општина Петрово био у 

организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организа-

тором производње и откупа (Уговор број: 

09/16 од 28.02.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 3.886,00 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-56/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
 12. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст ) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за про-

изводњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Стјепановић Винку из Какмужа, општина 

Петрово, ЈМБ:2906951122153 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

205,37 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-
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ћена на текући рачун број: 562-005-

81287293-57 код НЛБ Развојна банка а.д. 
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име 

пољопривредних произвођача са терито-

рије општине Петрово који су били у 

организованом систему производње и 

откупа са овим предузећем за исплату 

новчаних подстицајних средстава на име 

поменуте производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Петро-

во“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну документа-

цију приложену уз захтјев (потписан уго-

вор, спецификацију откупљених количина 

краставаца по класама, потврде о откупу 

краставаца, текући рачун, копију личне 

карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Стјепановић 

Винко из Какмужа, општина Петрово био 

у организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

21/16 од 06.03.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 4.107,50 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по за-

хтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Петро-

во у року од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-57/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за 

производњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђурановић Драгићу из Какмужа, општина 

Петрово, ЈМБ:0707954122162 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

118,95 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-

80059212-47 код НЛБ Развојна банка а.д. 
 
 

Образложењe 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-
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љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у органи-

зованом систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Ђурановић 

Драгић из Какмужа, општина Петрово био 

у организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

10/16 од 28.02.2016.године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 2.379,00 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-58/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
         14. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст ) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за про-

изводњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Mарјановић Драгану из Порјечине, општи-

на Петрово, ЈМБ:0803961122142 признаје 

се право на новчани подстицај у износу од 

88,87 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81283609-51 код  НЛБ Развојна банка а.д.  
 

Образложење 
 

       Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име 

пољопривредних произвођача са терито-

рије општине Петрово који су били у 

организованом систему производње и 

откупа са овим предузећем за исплату 

новчаних подстицајних средстава на име 

поменуте производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 
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именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине 

Петрово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену доку-

ментацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Марјановић 

Драган из Порјечине, општина Петрово 

био у организованом систему производње 

и откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

12/16 од 29.02.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 1.777,30 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по за-

хтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-59/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
          

15. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст ) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за про-

изводњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Дујковић Јелици из Какмужа, општина 

Петрово, ЈМБ:1709984125049 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

382,13 КМ на име организовања про-

изводње и испоруке произведеног краста-

вца-корнишона у току сезоне производње 

у 2016. години на подручју општине 

Петрово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

80914341-18 код  НЛБ Развојна банка а.д.  
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у органи-

зованом систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену доку-
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ментацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Дујковић 

Јелица из Какмужа, општина Петрово била 

у организованом систему производње и 

откупа краставаца - корнишона у сезони 

производње 2016.године, са организатором 

производње и откупа (Уговор број: 18/16 

од 06.03.2016. године) и предала им про-

изведену количину краставаца у количини 

од 7.642,50 кг те испунила све услове за 

исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-60/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст ) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за про-

изводњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Радељић Озренки из Петрова, општина 

Петрово, ЈМБ:3105982127154 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

378,55 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81273129-63 код  НЛБ Развојна банка а.д.  
 

Образложење 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име 

пољопривредних произвођача са терито-

рије општине Петрово који су били у 

организованом систему производње и 

откупа са овим предузећем за исплату 

новчаних подстицајних средстава на име 

поменуте производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Петро-

во“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 
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од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Радељић 

Озренка из Петрова, општина Петрово 

била у организованом систему производње 

и откупа краставаца  корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

04/16 од 26.02.2016. године) и предала им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 7.571,00 кг те испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Петро-

во у року од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

 

Број: 02-014-4-61/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________   

17. 

 

         На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст ) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за про-

изводњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Стјепановић Бошку из Какмужа, општина 

Петрово, ЈМБ:1910949122158 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

250,97 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Петро-

во. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81274614-70 код НЛБ Развојна банка а.д. 
 

Образложење 
 

         Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у органи-

зованом систему производње и откупа са 

овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 
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уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Стјепановић 

Бошко из Какмужа, општина Петрово био 

у организованом систему производње и 

откупа краставаца - корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

07/16 од 27.02.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 5.019,50 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-62/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
 18. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за 

производњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Кузмановић Петри из Кртове, општина 

Петрово, ЈМБ: 2302979187681 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

133,20 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца - 

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово. 

2. Новчана подстицајна средства 

пољопривредном произвођачу ће бити 

исплаћена на текући рачун број: 562-005-

81355079-11 код  НЛБ Развојна банка а.д.  
 

Образложење 
 

       ЗЗ „Грачанка“ Грачаница обратила 

се начелнику општине Петрово са Захтје-

вом број: 03-472/16 од 19.10.2016. године у 

име пољопривредних произвођача са те-

риторије општине Петрово који су били у 

организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона са овом 

задругом за исплату новчаних подсти-

цајних средстава на име поменуте произво-

дње у 2016. години. 

Начелник општине Петрово је Рје-

шењем број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. 

године именовао Комисију за спровођење 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години на подручју општине 

Петрово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник, 

број: 02-014-2-287/16, тe констатовала да је 

подносилац захтјева ЗЗ „Грачанка“ из 

Грачанице била организатор уговорене 

производње, прихвата и прераде краста-

ваца - корнишона од индивидуалних 

пољопривредних произвођача краставаца 

корнишона у току сезоне производње у  

2016. години на подручју општине 

Петрово. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Кузмановић 

Петра из Кртове, општина Петрово,  била у 

организованом систему производње и 

откупа краставаца  корнишона у сезони 
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производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

1/Кртова од 03.03.2016. године) и предала 

им произведену количину краставаца у 

количини од 2.664,00 кг, те испунила све 

услове за исплату новчаног подстицаја од 

0,05 КМ/кг, сходно критеријумима и усло-

вима „Програма кориштења подстицајних 

средстава за производњу краставаца кор-

нишона у 2016. години, на подручју 

општине Петрово“ („Службени гласник 

општине Петрово“ број: 5/16), те је због 

тога по захтјеву рјешено као у диспозитиву 

овог рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-63/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
 19. 

         На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за про-

изводњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово до-

носи: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Тодоровић Драгани из Кртове, општина 

Петрово, ЈМБ: 2304980187671 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

106,20 КМ на име организовања про-

изводње и испоруке произведеног кра-

ставца - корнишона у току сезоне про-

изводње у 2016. години на подручју 

општине Петрово. 

2. Новчана подстицајна средства 

пољопривредном произвођачу ће бити 

исплаћена на текући рачун број: 562-005-

81215411-72 код  НЛБ Развојна банка а.д.  
 

Образложење 
 

          ЗЗ „Грачанка“ Грачаница обратила 

се начелнику општине Петрово са Захтје-

вом број: 03-472/16 од 19.10.2016. године у 

име пољопривредних произвођача са 

територије општине Петрово који су били 

у организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона са овом 

задругом за исплату новчаних подсти-

цајних средстава на име поменуте про-

изводње у 2016. години. 

Начелник општине Петрово је Рје-

шењем број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. 

године именовао Комисију за спровођење 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години на подручју општине 

Петрово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник, 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева ЗЗ „Грачанка“ из 

Грачанице била  организатор уговорене 

производње, прихвата и прераде краста-

ваца - корнишона од индивидуалних 

пољопривредних произвођача краставаца 

корнишона у току сезоне производње у  

2016. години на подручју општине Пе-

трово. 

Комисија је утврдила да подно-

силац захтјева има сву потребну доку-

ментацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Тодоровић 

Драгана из Кртове, општина Петрово,  би-

ла у организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организа-

тором производње и откупа (Уговор број: 

2/Кртова од 03.03.2016.године) и предала 

им произведену количину краставаца у 

количини од 2.124,00 кг те испунила све 

услове за исплату новчаног подстицаја од 

0,05 КМ/кг сходно критеријумима и усло-

вима „Програма кориштења подстицајних 

средстава за производњу краставаца ко-
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рнишона у 2016. години, на подручју 

општине Петрово“ („Службени гласник 

општине Петрово“ број: 5/16), те је  због 

тога по захтјеву рјешено као у диспозитиву 

овог рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-64/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
         20. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за про-

изводњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Спасић Слободану из Сочковца, општина 

Петрово, ЈМБ:0901973122638 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

105,25 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине Петро-

во. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

80276274-21 код НЛБ Развојна банка а.д. 
 
 

Образложењe 
 

Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име 

пољопривредних произвођача са терито-

рије општине Петрово који су били у 

организованом систему производње и 

откупа са овим предузећем за исплату 

новчаних подстицајних средстава на име 

поменуте производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Петро-

во“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену доку-

ментацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Спасић 

Слободан из Сочковца, општина Петрово 

био у организованом систему производње 

и откупа краставаца - корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организа-

тором производње и откупа (Уговор број: 

16/16 од 04.03.2016.године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 2.105,00 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по за-

хтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 
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Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-65/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 

21. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

57. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 7/14 – 

Пречишћени текст ) у вези са “Програмом 

кориштења подстицајних средстава за 

производњу краставаца корнишона у 2016. 

години, на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 5/16), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Самарџић Саши из Какмужа, општина 

Петрово, ЈМБ:2405981122140 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

83,75 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине 

Петрово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 

5521153208773052 код ADIKO BANK AD. 
 

Образложење 
 

       Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у орга-

низованом систему производње и откупа 

са овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине 

Петрово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подноси-

лац захтјева има сву потребну докуме-

нтацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Самарџић 

Саша из Какмужа, општина Петрово био у 

организованом систему производње и 

откупа краставаца корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

19/16 од 05.03.2016. године) и предао им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 1.675,00 кг те испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг, сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-66/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
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22. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 57. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

7/14 – Пречишћени текст) у вези са “Про-

грамом кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“, број: 5/16), Начелник општине 

Петрово доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђурић Драгани из Порјечине, општина 

Петрово, ЈМБ:1802962127153 признаје се 

право на новчани подстицај у износу од 

51,93 КМ на име организовања произво-

дње и испоруке произведеног краставца-

корнишона у току сезоне производње у 

2016. години на подручју општине 

Петрово. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

80353428-98 код  НЛБ Развојна банка а.д.  
 

Образложење 
 

          Предузеће за производњу и прераду 

краставаца корнишона „Агрона д.о.о Жи-

винице“ из Живиница обратило се наче-

лнику општине Петрово са Захтјевом број: 

03-496/16 од 31.10.2016. године у име по-

љопривредних произвођача са територије 

општине Петрово који су били у орга-

низованом систему производње и откупа 

са овим предузећем за исплату новчаних 

подстицајних средстава на име поменуте 

производње у 2016. години.  

Начелник општине је Рјешењем 

број 02-014-4-44/16 од 11.10.2016. године 

именовао Комисију за спровођење „Про-

грама кориштења подстицајних средстава 

за производњу краставаца корнишона у 

2016. години на подручју општине Пе-

трово“. 

Комисија је дана 01.11.2016. годи-

не, извршила увид у приложену докуме-

нтацију уз поднесени захтјев, утврдила 

чињенично стање и сачинила Записник 

број: 02-014-2-287/16, те констатовала да је 

подносилац захтјева предузеће за произво-

дњу и прераду краставаца - корнишона 

„Агрона д.о.о Живинице“ из Живиница 

било  организатор уговорене производње, 

прихвата и прераде краставаца корнишона 

од индивидуалних пољопривредних про-

извођача у току сезоне производње у 2016. 

години на подручју наше општине. 

Комисија је утврдила да подно-

силац захтјева има сву потребну доку-

ментацију приложену уз захтјев (потписан 

уговор, спецификацију откупљених коли-

чина краставаца по класама, потврде о 

откупу краставаца, текући рачун, копију 

личне карте). 

Комисија је такође констатовала да 

је пољопривредни произвођач Драгана 

Ђурић из Порјечине, општина Петрово 

била у организованом систему производње 

и откупа краставаца - корнишона у сезони 

производње 2016. године, са организато-

ром производње и откупа (Уговор број: 

05/16 од 26.02.2016. године) и предала им 

произведену количину краставаца у коли-

чини од 1.038,50 кг те испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја од 0,05 

КМ/кг сходно критеријумима и условима 

„Програма кориштења подстицајних сре-

дстава за производњу краставаца корни-

шона у 2016. години, на подручју општине 

Петрово“ („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 5/16), те је због тога по 

захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-4-67/16 

Дату: 15.11.2016.  
_______________________________________________________ 
         23. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 8.став 3. Одлуке о извр-

шењу ребаланса буџета општине Петрово 

за 2016. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 6/16) и члана 57. 
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Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), Начелник  општине Петрово 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава Народне библиотеке Петрово  

(организациони код 08180056), како слије-

ди: 

са конта 412310-Расходи за канце-

ларијски материјал  90,00 КМ 

са конта 412320-Расходи за мате-

ријал за одржавање чистоће 50,00 КМ 

са конта 412610-Расходи по основу 

путовања и смјешт.у земљи 80,00 КМ 

на конто 412231-Расходи за услуге 

кориштења фиксног телефона 220,00 КМ                  

период новембар 2016. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-423/16 

Дату: 16.11.2016.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  

и члана 57. Статута општине („Службени 

гласник општине Петрово“ број 7/14), на-

челник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                

500,00 KM 

на конто 415217-ОШ „Свети Сава“ 

Какмуж 500,00 КМ (организациони код 

00380130), период  октобар  2016. године. 
        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

          
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-392/16 

Дату: 20.10.2016.  
_______________________________________________________ 
       25. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 8. став 3. Одлуке о извр-

шењу ребаланса буџета општине Петрово 

за 2016. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 6/16) и члана 57. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), Начелник  општине Петрово 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава Народне библиотеке Петрово  

(организациони код 08180056), како сли-

једи: 

са конта 412790-Расходи за остале 

стручне услуге 100,00 КМ 

са конта 412941-Расходи по основу 

репрезентације у земљи 60,00 КМ 

на конто 412943-Расходи по основу 

организације пријема, манифестација и сл.     

160,00 КМ период октобар 2016. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
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Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-398/16 

Дату: 26.10.2016.  
_______________________________________________________ 

26. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  

и члана 57. Статута општине („Службени 

гласник општине Петрово“ број 7/14), на-

челник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                   

2.000,00 KM 

на конто 416129-Остале текуће 

дознаке 2.000,00 KM (организациони код 

00380130), период  oктобар  2016. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-400/16 

Дату: 26.10.2016.  
_______________________________________________________ 
           27. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  

и члана 57. Статута општине („Службени 

гласник општине Петрово“ број 7/14), на-

челник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                

600,00 KM 

на конто 415213-ФК „Звијезда“ Ка-

кмуж 600,00 КМ (организациони код 

00380130), период  новембар  2016. године. 

        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-407/16 

Дату: 01.11.2016.  
_______________________________________________________ 

28. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 8. став 3. Одлуке о извр-

шењу ребаланса буџета општине Петрово 

за 2016. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 6/16) и члана 57. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), Начелник  општине Петрово 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово (организациони код 00380300), 

како слиједи: 
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са конта 412721-Расходи за осигу-

рање возила 50,00 КМ 

са конта 412979-Расходи по основу 

осталих доприноса  20,00 КМ 

на конто 412973-Расходи за таксе и 

накнаде за рег.возила 70,00 КМ период 

новембар 2016. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-414/16 

Дату: 07.11.2016.  
_______________________________________________________ 

29. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 43. став 1. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12, 52/14 и 103/15), чла-

на 8. став 3. Одлуке о извршењу реба-

ланса буџета општине Петрово за 2016. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 6/16)  и члана 57. Статута 

општине („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14), начелник  општине 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

1.000,00 KM 

на конто 415233-Капитални грант 

ФК „Звијезда Какмуж 1.000,00 КМ (орга-

низациони код 00380130) 

са конта 412943-Остале непоменуте 

манифестације 935,00 КМ 

на конто 415233-Капитални грант 

ФК  „Звијезда  Какмуж   935,00 КМ период 

 

новембар 2016. године. 

 

Члан 2. 

            За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-419/16 

Дату: 14.11.2016.  
_______________________________________________________ 

30. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14-пречишћени текст), 

Начелник  општине Петрово доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши 

стручни сарадник за инфраструктуру, име-

нује се као лице задужено за праћење 

динамике, квалитета и количине изведених 

радова по Уговору о доградњи школског 

објекта Основне школе „Свети Сава“ 

Какмуж, подручног одјељења Карановац у 

Карановцу - І фаза“ број 02-014-6-125/16 

од 21.10.2016. године. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу 

даном доношења а исто ће бити објављено 

у Службеном гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

 

Број: 02-014-4-45/16 

Датум: 24.10.2016.  
_______________________________________________________ 

 

31. 

 

На основу члана 72. став (3) Закона 

о локалној самоуправи («Службени гла-

сник РС» број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) у смислу члана 57. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14), Начелник  општине Пе-

трово, д о н о с и 
 



Страна 24 - Број 11        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО       Петак, 18.11.2016. године 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за примопредају 

новог комбинованог навалног ватрогасног 

возила 

 

І 

 Именује се Комисија за примо-

предају новог комбинованог навалног ва-

трогасног у следећем саставу: 

1. Драган Петковић, предсједник 

2. Мира Катанић, члан 

3. Бојан Марјановић, члан 

4. Боро Вуковић, члан. 

ІІ 

 Задатак чланова Комисије је да 

изврше примопредају новог комбинованог 

навалног ватрогасног возила, те да утврде 

да ли карактеристике испорученог возила 

одговарају оним наведеним у понуди 

изабране групе понуђача те карактеристи-

кама наведеним у Уговору. 

 

ІІІ 

 Примопредаја новог комбинованог 

навалног ватрогасног возила ће се изврши-

ти 28.10.2016. године испред зграде 

Општине Петрово. 

 

ІV 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гланику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-7-374/16 

Дату: 26.10.2016.  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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