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

Број: 5  Петрово,  31.03.2011.године          Година: XIX 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
1. 

            На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
47. став 1. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске ("Службени гласник Репу-
блике Српске", број 112/06) и члана 37. Ста-
тута  Општине Петрово  ("Службени гласник 
општине Петрово", број 17/06) рјешавајући о 
захтјеву Василић Дејана сина Стојана из Пет-
рова за утврђивање права власништва на гра-
ђевинском земљишту у државној својини  на 
коjeм је изграђена зграда без права кориш-
ћења ради грађења, Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 25.03.2011. 
године , д  о  н  о  с  и 
   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ право власништва у 
корист Василић Дејана сина Стојана из Пет-
рова као градитеља стамбено-пословног обје-
кта изграђеног на земљишту означеном по 
старом премјеру као к.ч.бр. 282/193 "Кри-
мињаш" двориште од 31 м2 и кућа од 64 м2, 
к.ч.бр. 282/195 "Кримињаш" двориште од 18 
м2 и к.ч.бр. 282/196 "Кримињаш" двориште 
од 75м2  уписане у зк.ул.бр.38. к.о. Петрово-
Лужани, у Б власничком листу уписан Зем-
љишни фонд аграрне реформе и колонизације 
за БиХ са 1/1, а којима по новом премјеру  од-
говарају к.ч.бр. 3979/2 "Кримињаш" двори-
ште од 31 м2 и кућа од 64 м2, к.ч.бр.3979/3 
"Кримињаш" двориште од 18 м2 и 3979/4 
"Кримињаш" двориште од 75 м2 уписане у 
посједовни лист број 1476 к.о. Петрово на име 
посједника Василић Дејана сина Стојана из 
Петрова са дијелом од 1/1. 

2. Стицалац права - Василић Дејан не-
ма обавезу плаћања накнаде за природне по-
годности- ренту и трошкове уређења земљи-
шта. 

3. По правоснажности овог рјешења 
Земљишно-књижни уред  Општинског суда у 
Грачаници  извршиће  укњижбу права власни-
штва у корист Василић Дејана сина Стојана из 
Петрова на земљишту из тачке 1. овог рје- 

 
 
шења са дијелом од 1/1 уз истовремено бри-
сање раније извршених уписа на том земљи-
шту. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштини општине Петрово обратио  

се  дана 28.01.2011. године Василић Дејан син 
Стојана из Петрова  захтјевом да се на основу 
члана 47. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске утврди право власништва у 
његову корист на земљишту из тачке 1. Дис-
позитива овог рјешења  на коме је изграђен 
објекат  без права коришћења земљишта ради 
грађења. У захтјеву је навео да је власник об-
јекта изграђеног на непокретностима уписа-
ним у посједовни лист број 1476 к.о. Петрово, 
да је објекат изграђен уз претходно издате 
дозволе надлежног органа Општине Петрово - 
урбанистичку, грађевинску и употребну доз-
волу, да је уписан као посједник тих некрет-
нина са дијелом од 1/1, да је предметне нек-
ретнине стекао правним послом од продавца 
Дамјановић Уроша који је исте купио 1967. 
године од Ристић Стеве, да се предметне не-
кретнине налазе у зони која је Одлуком СО-е 
Петрово одређена као грађевинско земљиште 
и налазе се у граници обухвата градског одно-
сно осталог грађевинског земљишта. 

Уз захтјев подносилац је приложио   
копије: 

-рјешења о урбанистичкој сагласности 
број: 03-292-2/02  од  09.05.2002. године, 

-рјешење о одобрењу изградње стам-
бено-пословног објекта број: 03-473-2/02 од 
24.07.2002. године, 

-рјешење о одобрењу употребе стам-
бено-пословног објекта број: 03-361-275-2/03 
од 03.07.2003. године, 

-земљишно-књижни извадак за зк.ул. 
број 38 к.о. Петрово-Лужани, 

-препис посједовног листа број 1476  
к.о. Петрово, 

-уговор о купопродаји некретнина ов. 
бр. 1453/2002 од 8.5.2002. године, 

-уговор о продаји некретнина ОПУ-
359/09 од 15.07.2009. године. 



Страна 2 - Број 5             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО           Четвртак, 31.03.2011.године 
 

Поступајући по овом захтјеву Скупш-
тина општине Петрово у складу са чланом 47. 
став 2. Закона о грађевинском земљишту Ре-
публике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 112/06) дана 08. 02. 2011. 
године доставила је захтјев Републикчкој уп-
рави за геодетске и имовинско-правне пос-
лове – Подручна јединица Петрово ради рас-
прављања имовинско-правних односа.  Репуб-
ликчка управа за геодетске и имовинско пра-
вне послове – Подручна јединица Петрово од-
ржала је усмену расправу дана 22.02.2011. 
године на којој су поред водитеља поступка 
учествовали  подносилац захтјева,  инжењер 
геодезије  који  је извршио идентификацију 
предметних парцела по новом и старом пре-
мјеру и пуномоћник Земљорадничке задруге 
"Јединство-Озрен" Петрово.   

Подносилац захтјева  је на расправи 
изјавио да у цјелости остаје код поднесеног 
захтјева и тражи да се  утврди право влас-
ништва у његову корист на предметним пар-
целама које је  купио од Дамјановић Уроша 
2002. године, а овај од Ристић Стеве  1967. го-
дине. Истакао је да је ранијем кориснику пла-
тио накнаду за предметне парцеле на којима 
је саградио стамбено-пословни објекат за који 
је од Одјељења за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности Општине Петрово до-
био урбанистичку сагласност, грађевинску 
дозволу и на крају употребну дозволу. 

Мирко Секулић инжењер геодезије је  
извршио идентификацију предметних парцела 
по новом и старом премјеру и установио да 
парцелама које су по новом премјеру озна-
чене као к.ч.бр.3979/2 "Кримињаш" двориште 
од 31 м2 и кућа од 64 м2, к.ч.бр.3979/3  "Кри-
мињаш" двориште од 18 м2 и к.ч.бр.3979/4 
"Кримињаш" двориште од 75 м2 уписане у 
посједовни лист број 1476 к.о. Петрово на име 
посједника  Василић Дејана сина Стојана из 
Петрова са дијелом од 1/1 по старом премјеру 
одговарају парцеле број  282/193 "Кримињаш" 
двориште од 31 м2 и кућа од 64 м2,  282/195 
"Кримињаш" двориште од 18 м2 и 282/196 
"Кримињаш" двориште од 75 м2 уписане у 
зк.ул.бр.38 к.о. Петрово-Лужани као  власник 
уписан је Земљишни фонд аграрне реформе и 
колонизације за БиХ са дијелом од 1/1. Уви-
дом у парцеле по старом  премјеру утврђено 
је да су све парцеле по називу, култури и 
површини усаглашене са новим премјером. 

На усменој расправи саслушан је и Оз-
рен Петковић, пуномоћник Земљорадничке 
задруге "Јединство-Озрен" Петрово  који је 
изјавио: "Земљорадничка задруга "Јединство-
Озрен" Петрово је  сагласна са предложеном  
легализацијом и  нема никаквих потраживања 
према подносиоцу захтјева. Подносилац зах-
тјева је изградио стамбено-пословни објекат 
на тим парцелама, ранијем кориснику  је пла-
тио накнаду због чега предлажемо да се ус-
воји његов захтјев и да му се утврди право 
власништва на предметним парцелама".  

С обзиром да расправи није присус-
твовао Правобранилац Републике Српске, 
Сједиште замјеника Добој, исти је посту-
пајућем органу доставио своје писмено изја-
шњење број: У.30/11 од 11.02.2011. године и 
У.30/11 од 24.02.2011. године у којем стоји да 
увидом у документацију која је запримљена, 
неспорно произилази да је објекат изграђен у 
периоду 2002. године због чега сматрају да у 
складу са Законом о грађевинском земљишту 
Републике Српске постоји могућност легали-
зације предметног објекта уколико буду испу-
њени законски услови прописани Законом о 
грађевинском земљишту Републике Српске, 
Законом о просторном уређењу и Законом о 
промету некретнина који је био у примјени  
када је подносилац захтјева теретно стекао 
право посједа на некретнини  уписаној у зк. 
ул. бр.38 к.о. Петрово-Лужани, односно упи-
саној у пл.број 1476 к.о. Петрово.  

На захтјев Републикчке управе за гео-
детске и имовинско правне послове – Под-
ручна јединица Петрово да Одјељење за про-
сторно уређење и стамбено-комуналне пос-
лове Општине Петрово обрачуна накнаду за 
ренту и трошкове уређења земљишта, Одје-
љење за просторно уређење је писменим до-
писом број: 05/1-36-1-6/11 од 14.02.2011. го-
дине обавијестило овај орган да инвеститор- 
Дејан Василић у овом поступку нема обавезе 
по основу плаћања једнократне ренте и нак-
наде за уређење грађевинског земљишта. 

Одјељење за просторно уређење и ста-
мбено-комуналне послове Општине Петрово 
је на захтјев овог органа доставило и писмено 
изјашњење број: 05/1-36-1-7/11 од 21.02.2011. 
године у којем стоји да парцеле означене као 
к.ч.бр.3979/2, 3979/3 и 3979/4 к.о. Петрово 
припадају другој зони градског грађевинског 
земљишта у складу са Одлуком о одређивању 
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градског грађевинског земљишта ("Службени 
гласник општине Петрово", број 6/06).  

Извршен је и увид у Уговор о купо-
продаји некретнина Ов.бр. 1453/2002 од 8.5. 
2002. године и Уговор о продаји некретнина  
ОПУ-359/09 од 15.07.2009. године и утврђено 
да је подносилац захтјева предметне некрет-
нине купио од Дамјановић Уроша из Петрова 
те да је платио порез на промет непок-
ретности. 

Чланом 47. Закона о грађевинском зем-
љишту Републике Српске ("Службени глас-
ник Републике Српске", број 112/06) пропи-
сано је да ако је до дана ступања на снагу овог 
закона на грађевинском земљишту у државној 
својини изграђена зграда без права кориш-
ћења земљишта ради грађења, односно без 
одобрења за грађење, за коју се може нак-
надно издати одобрење за грађење према од-
редбама Закона о уређењу простора, скупш-
тина јединице локалне самоуправе утврдиће 
право власништва у корист градитеља, одно-
сно његовог правног насљедника уз обавезу 
плаћања накнаде за продато земљиште по 
тржишној вриједности грађевинског земљиш-
та, трошкова  уређења грађевинског земљиш-
та и накнаде за природне погодности тог зем-
љишта (рента). 
 Како су у конкретном случају испу-
њени услови прописани чланом 47. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске  
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  Про-
тив овог рјешења не може се изјавити жалба 
али се може покренути управни спор тужбом 
код Окружног суда у Добоју у року од 30 дана 
од дана достављања  овог рјешења. Тужба се 
подноси непосредно суду у два примјерка. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-28/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 2. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а у 
вези са чланом 10. став 1. Пословника Скуп-
штине општине Петрово («Службени гласник 
општине Петрово» број: 10/05, 7/07), Скупш-

тина општине Петрово, на седници одржаној 
дана 25.03.2011. године, донијела је следећу 
 

О Д Л У К У 
О ВЕРИФИКАЦИЈИ  МАНДАТА ОДБОР-
НИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

I 
Верификује се мандати одборника Ску-

штине општине Петрово, након Локалних 
избора 2008. године одржаних 05.10.2008. го-
дине, Андрић Драгану са листе СНСД- Мило-
рад Додик.  

 

II  
 Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у Службеном глас-
нику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-29/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 3. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 25.03.2011. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ПОМОЋ ВИШЕЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ 
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАНА ИЗ ПЕТРОВА 

 

Члан 1. 
 Одобравају се новчана средства из бу-
џета општине Петрово у износу од 2.000,00 
КМ, вишечланој породици Благојевић Ми-
лана из Петрова за куповину стана  површине 
71,88 м2, у стамбеној  згради у улици Ру-
дарска бб, Петрово. 
          Одобрена новчана средства из става 1. 
овог члана  биће уплаћена на текући рачун 
продавца Пејић Јована, а књижиће се  на ко-
нто број 416126- Помоћ вишечланим поро-
дицама. 
 

Члан 2. 
 За реализацију ове одлуке задужује се 
Начелник Општине. 
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Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-30/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 4.  
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 25.03.2011. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЛАНИНАРСКОГ 

МАРАТОНА «ОЗРЕН 2011» 
 

Члан 1. 
 Општина Петрово, Туристичка органи-
зација „Петрово“ Петрово, Општински спор-
тски савез Петрово и Планинарско друштво 
«Краљица 883» Петрово, организоват ће сед-
ми  планинарски маратон под називом  «Оз-
ренски планинарски маратон – Озрен 2011», 
који ће се одржати  03, 04. и  05. јуна 2011. 
године. 
 Стартно и циљно мјесто планинарског 
маратона се налази у Мјесној заједници Калу-
ђерица. 
 

Члан 2. 
 Начелник општине ће својим рјешењем 
именовати Организациони одбор Озренског 
планинарског маратона «Озрен 2011». 

 
Члан 3. 

 Озренски планинарски маратон ће се 
дијелом финансирати из средстава буџета оп-
штине Петрово,  у износу до 1500,00 КМ, а на 
терет конта 415213- текући грантови спор-
тским и омладинским организацијама и удру-
жењима, организациони код 00380130- адми-
нистративна служба општине Петрово и сре-
дствима оствареним по основу спонзорства, а 
путем Општинског спортског савеза Петрово. 
 Новчана средства која по основу спо-
нзорства  буду уплаћена на  рачун трезора оп-
штине Петрово, уплатит ће се на пословни 
рачун Општинског спортског савеза Петрово. 

 Средства из става 2. овог члана  не 
представљају средства за редован рад Опш-
тинског спортског савеза Петрово, која су 
планирана буџетом општине Петрово за 2011. 
годину. 
  

Члан 4. 
 По завршетку спортске манифестације 
из члана 1. ове одлуке начелник општине Пет-
рово поднијет ће Скупштини општине  инфо-
рмацију о реализацији пројекта. 

 

Члан 5. 
 Одлука ступа на снагу  наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                 
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-31/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 5. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине на сједници одржаној дана 
25.03.2011. године, донијела је 

      

О Д Л У К У 
О  РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ИЗРАДА И 

ИНСТАЛИРАЊЕ СОФТВЕРА СА 
ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ“ 

 

Члан 1. 
Општина Петрово приступа реализа-

цији пројекта „Израда и инсталирање  софт-
вера са пратећом опремом“ и то: 

1. Набавка и инсталирање програмског 
пакета за вођење евиденције основних сред-
става са  пратећом компјутерском опремом, 

2. Набавка и инсталирање програмског 
пакета за вођење евиденције ситног инвентара 
са пратећом компјутерском опремом, 

3. Набавка и инсталирање програмског 
пакета за наплату воде са  пратећом компју-
терском опремом, 

4. Набавка и инсталирање програмског 
пакета за наплату комуналне накнаде са  пра-
тећом компјутерском опремом, 

5. Набавка и инсталирање програмског 
пакета за наплату одвоза смећа са  пратећом 
компјутерском опремом, 
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6. Набавка и имплементација евиден-
ције радног времена, за све запослене којима 
се лични доходак исплаћује из буџета опш-
тине, 

7. Набавка и инсталирање програмског 
пакета за вођење регистра привредних суб-
јеката са пратећом компјутерском опремом. 

 
Члан 2. 

          У финансирању пројекта из члана 1. ове 
одлуке, Центар за менаџмент, развој и пла-
нирање – МДП Иницијативе Добој ће учес-
твовати са износом до 45.000,00КМ, док ће 
општина овај пројекат финансирати са 10% од 
његове укупне вриједности, што износи  до 
4.500,00 КМ. 
 

Члан 3. 
           Општина Петрово, средства на име свог 
учешћа из члана 2. ове одлуке обезбиједит ће 
реалокацијом средстава са конта 412999 – 
Остали непоменути расходи, на конто 511322 
– Издаци за набавку рачунарске опреме. 
 

Члан 4. 
            За реализацију ове одлуке и провођење 
поступка јавне набавке задужује се Начелник 
општине Петрово. 

 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-32/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 6. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 25.03.2011. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊУ ЗА ПОМОЋ 
ДЈЕЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

Члан 1. 
 За имплементацију Пројекта – Подр-
шка дјеци ометеној у физичком и психичком 

развоју кроз активности успоставе рада „Уд-
ружења за помоћ дјеци са посебним пот-
ребама“ и система примјене рефералног моде-
ла социјалне/дјечије заштите и инклузије у 
општини Петрово, а у оквиру МГД-Ф прог-
рама. 
 Одобравају се новчана средства у из-
носу од 1.440,00 КМ, односно 160,00 КМ мје-
сечно „Удружењу за помоћ дјеци са посебним 
потребама“ на име плаћања закупнине посло-
вног простора, трошкове електричне енергије 
и друге комуналне трошкове, за период од 
01.04.2011. годиен до краја 2011. године, од-
носно до стицања услова за смјештај Удру-
жења у просторије власништво општине Пет-
рово. 
 

Члан 2. 
 Средства из члана 1. ове одлуке обез-
биједиће се реалокацијом средства  са конта 
372200 – буџетска резерва, на конто 415212 – 
текући грантови хуманитарним организаци-
јама и удружењима. 
 

Члан 3. 
 Општина се обавезује да ће планирани 
износ уплаћивати у девет мјесечних рата на 
рачун „Удружења за помоћ дјеци са посебним 
потребама“ најкасније до 20-то у мјесецу. 
 

Члан 4. 
 Уговор о кориштењу простора закљу-
чиће „Удружење за помоћ дјеци са посебним 
потребама“ са власником пословног простора. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-33/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 7. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
51.став 1. а у вези са чланом 52. под б. Закона 
о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске («Службени гласник Републике Ср-
пске» број: 30/07, 29/10 ), члана 6. Закона о 
тржишту хартија од вриједности («Службени 
гласник Републике Српске» број: 92/06, 
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34/09), члана 37. Статута општине Петрово 
(«Службени гласник општине Петрово» број: 
17/06), Скупштина општине Петрово, на сје-
дници одржаној дана 25.3.2011. годинe, до-
нијела је 

 

О Д Л У К У 
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПО ОСНОВУ 
ЕМИСИЈЕ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 

 
Члан 1. 

            Општина Петрово ће се дугорочно за-
дужити емитовањем и продајом обвезница, у 
сврху обезбјеђења новчаних средстава за на-
бавку: возила, машина и друге опреме, одно-
сно материјално техничких средстава потре-
бних за рад и функционисање јавног кому-
налног предузећа. 
 

Члан 2. 
           Задужење из члана 1. ове одлуке биће 
извршено емисијом и продајом 4.000 (четири 
хиљаде) дугорочних муниципалних обвез-
ница, номиналне вриједности 100,00 КМ. 
укупне номиналне вриједности 400.000,00 
КМ, са каматном стопом од 6,00 % на годи-
шњем нивоу. 
            Доспијеће емисије је 10 (десет) година 
од дана уписа емисије у Централни регистар 
хартија од вриједности, уз грејс период од 3. 
(три) године ( урачунат у рок отплате ). 
            Главни дуг и припадајући дио камате  
биће исплаћивани у полугодишњим ануи-
тетима, на дан доспијећа ануитета, стим што 
отплата главног дуга почиње након истека 
грејс периода. 
 

Члан 3. 
           Остали трошкови везани за емисију об-
везница (отварање рачуна депозита, трошкови 
Комисије за хартије од вриједности, трошкови 
Централног регистра хартија од вријед-ности, 
јавни позив, извједштај о резултатима емисије 
и др. износи до 5.000,00 КМ. 
 

Члан 4. 
           Укупна задуженост општине Петрово 
по основу кредитних задужења на дан 31.12. 
2010. године износи 1.033.617,09 КМ. У 2011. 
години по постојећим кредитним  заду 
жењима за отплату доспјева 196.616,87 КМ, 
што у односу на редовне приходе у 2010. го-
дини износи 10,91%. 
           Годишњи ануитет по новом задужењу 
износи 70.821,08 КМ, што укупно са пос-

тојећим кредитним задужењем износи 14,84 
% у односу на остварене редовне приходе у 
2010. години (1.802.676,00 КМ ). 
 

Члан 5. 
           Обавезе емитента из емисије обвезница 
представљају необезбјеђене, директне и  безу-
словне обавезе општине и међусобно су рав-
ноправне и истог ранга са свим садашњим и 
будућим необезбјеђеним обавезама емитента, 
осим обавеза које имају првенство на основу 
закона или подзаконског прописа. 
 

Члан 6. 
            Период амортизације опреме из члана 
1. ове одлуке  износи 10 ( десет) година.  
 

Члан 7. 
            Саставни дио ове одлуке је аморти-
зациони план отплате задужења по основу 
емисије обвезница приказан у табели полу-
годишњих отплата дугорочних обавеза за пе-
риод 2011-2021 година. 
 

Члан 8. 
             О утрошку средстава остварених еми-
сијом и продајом обвезница Скупштина опш-
тине одлучиће посебном одлуком. 
 

Члан 9. 
             За реализацију одлуке задужује се На-
челник општине. 
 

Члан 10. 
            Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења и објавиће се у ''Служ-
беном гласнику општине Петрово'' а прим-
јењује се даном добијања одобрења за креди-
тно задужење од стране Министарства фи-
нансија Републике Српске.      
                       

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-34/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 8. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 6. 
и 25. став 2. Закона о тржишту хартија од 
вриједности («Службени гласник Републике 
Српске» број: 92/06, 34/09), члана 37. Статута 
општине Петрово («Службени гласник опш-
тине Петрово» број: 17/06), Скупштина опш-
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тине Петрово, на сједници одржаној дана 
25.03.2011. годинe, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О  ПРВОЈ ЕМИСИЈИ ХАРТИЈА ОД 

ВРИЈЕДНОСТИ 
 

Члан 1. 
            У циљу обезбјеђења новчаних средста-
ва за набавку: возила, машина, друге опреме и 
материјално техничких средстава потребних 
за рад и функционисање јавног комуналног 
предузећа, општина Петрово врши прву еми-
сију дугорочних обвезница јавном понудом, у 
складу са овом одлуком. 
 

Члан 2. 
• Пуни назив и адреса емитента: Оп-

штина Петрово, Озренских одреда бб. 74.317 
Петрово; 

• Назив органа који је донио одлуку: 
Скупштина општине Петрово; 

• Датум доношења одлуке о емисији: 
25.03.2011. година; 

• Циљеви инвестирања, начин кориш-
ћења средстава која ће се прибавити еми-
сијом, очекивани ефекти инвестирања: Циљ 
инвестирања је прикупљање новчаних сред-
става за опремање јавног комуналног пре-
дузећа. Средства ће бити коришћена за ку-
повину моторних возила, машина и друге 
опреме неопходне за рад предузећа и ква-
литетно пружање комуналних услуга. Ефекат 
инвестирања је у  побољшању и повћању  
броја комуналних услуга, те повећању при-
хода предузећа. 

• Врста емисије: Емисија јавном по-
нудом; 

• Редни број емисије, ознака врсте и 
класе хартија од вриједности: Прва емисија  
дугорочних муниципалних обвезница које 
гласе на име „А класе“; 

• Број и номинална вриједност хар-
тија од вриједности и укупна вриједност еми-
сије: Емитује се 4.000 (четири хиљаде) обвез-
ница номиналне вриједности 100 (сто) КМ, 
укупна вриједност емисије 400.000 (четири-
стотинехиљада) КМ; 

• Доспијеће, висина камате, начин и 
рокови за наплату главнице и камате: Дос-
пијеће емисије је 10 (десет) година од дана 
уписа емисије у Централни регистар хартија 
од вриједности, са одгодом плаћања у трајању 
од три године.  Камата износи 6,00% на го-

дишњем нивоу. Главница и припадајућа ка-
мата исплаћиват ће се у полугоди-шњим ану-
итетима, задњег дана доспијећа ануитета; 

• Укупан број и вриједност до сада 
емитованих хартија од вриједности исте класе 
и износ регистрованог основног капитала: Оп-
штина Петрово није до сада емитовала хар-
тије од вриједности и као локална заједница 
нeма регистрованог основног капитала; 

• Валутна клаузула: Конвертибилна 
марка (КМ) као званична валута у Босни и 
Херцеговини везана за Еуро. Централна банка 
Босне и Херцеговине одржава монетарну ста-
билност у складу са „Currency board“ аран-
жманом (1 еуро = 1,95583 КМ) што значи да 
издаје домаћу валуту уз пуно покриће у сло-
бодним конвертивилним девизним средс-
твима по фиксном курсу  (1КМ = 0,51129 еу-
ро, односно 1 еуро = 1,95583 КМ); 

• Права и ограничења права садржа-
них у хартијама од вриједности: Право на 
поврат главнице и право на наплату при-
падајуће камате; 

• Носиоци,  рок и начин коришћења 
права прече куповине: Нико нема право прече 
куповине. 

• Продајна цијена или начин њеног 
утврђивања: Цијена по којој купци уписују и 
уплаћују обвезнице формират ће се на берзи, 
по методи континуиране јавне понуде у 
складу са правилима Бањалучке берзе, а 
продајни налог биће унешен по цијени од 
100,00 КМ по обвезници. Стандард повећања 
цијене је 0,01 КМ; 

• Критеријум успијешности емисије: 
Емисија се сматра успијешном ако у року од-
ређеном за упис и уплату буде уписано и 
уплаћено најмање 60% обвезница понуђених 
у проспекту; 

• Вријеме почетка и завршетка уписа 
и попис мијеста за упис и уплату хартија од 
вриједности: Почетак уписа и уплате је 15 
дана од дана објављивања јавног позива за 
упис и уплату. Уписи и уплата ће трајати 15 
дана од дана почетка уписа и уплате. 

Упис ће се вршити код овлашћених 
берзанских посредника на тржишту хартија 
од вриједности. Уплата ће се вршити на рачун 
код депозитне банке, а подаци о депозитној 
банци и броју рачуна на који ће се вршити 
упллата биће објављени у Проспекту прве 
емисије обвезница општине Петрово. Сред-
ство плаћања је новац, конвертивилна марка; 
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• Назнака о задржаном праву емитен-
та на одустајање од јавне понуде обвезница 
прије истека утврђеног рока за упис и уплату: 
Емитент задржава право на завршетак 
поступка уписа и уплате обвезница уколико 
емисија буде у цјелости уписана и уплаћена 
прије истека рока одређеног за њихов упис и 
уплату; 

• Име, презиме и функција овлашће-
них лица емитента за спровођење емисије: За 
спровођење емисије овлашћен је Начелник 
општине др Зоран Благојевић; 

• Начин и рокови поврата уплаћених 
средстава код одустајања од уписа и уплате 
или неуспјеле емисије: Уколико упис и уплата 
прве емисије обвезница не буде извршен у 
складу са чланом 2. алинеја 14. ове одлуке, 
упис се поништава, а све извршене уплате 
враћају купцима заједно са каматом на депо-
зите, у року од три дана од дана пријема 
рјешења Комисије за хартије од вриједности 
Републике Српске; 
 

Члан 3. 
 Овлашћује се Начелник општине за 
доношење и потписивање Проспекта прве 
емисије обвезница општине Петрово и вр-
шење других правних радњи које се односе на 
прву емисије хартија од вриједности јавном 
понудом, у складу са законом и подзаконским 
актима. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Петрово“, а примјењиват ће се од 
дана пријема рјешења Комисије за хартије од 
вриједности Републике Српске о одобравању 
Проспекта прве емисије обвезница општине 
Петрово. 
 

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-35/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 9. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 25.03.2011. године, донијела је  

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ 
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2010. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о раду Одјељења за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности за 2010. годину, број  
03-30-1-47/11 од 10.03.2011. године, који је 
саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                      
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-36/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 10. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 25.03.2011. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ЗА 2010. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о раду Одјељења за општу управу за 2010. 
годину, број  04/1-21-1-4/11 од 03.03.2011. го-
дине, који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-38/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 11. 
На основу члана 30. Закона о локалној  



Страна 9 - Број 5             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО           Четвртак, 31.03.2011.године 
 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 25.03.2011. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 

2010. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о раду одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове за 2010. годину, 
број 05/1-36-1-16/11 од 08.03.2011. године, ко-
ји је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-39/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 12. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 25.03.2011. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 

01.01. ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о раду Комуналне полиције за период од 
01.01. до 31.12.2010. године, број  05/6-371-1-
3/11 од 28.01.2011. године, који је саставни 
дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да- 

на од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-40/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 13. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 25.03.2011. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  УТРОШКУ 
НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2010. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о утрошку намјенских средстава из буџета 
општине Петрово у 2010. години, број  02-
014-2-56/11 од 11.03.2011. године, који је сас-
тавни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                    
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-41/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 14. 
 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 25.03.2011. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  ИЗВРШЕ-
ЊУ ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА, МОС-
ТОВА И ПРВЕ ФАЗЕ САНАЦИЈЕ ШТЕТА 

ОД ПОПЛАВА У 2010. ГОДИНИ  
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај  
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о извршењу Плана одржавања путева, мос-
това и прве фазе санације штета од поплава у 
2010. години, број  05/1-36-1-18/11 од 15.03. 
2011. године, који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-42/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 15. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 25.03.2011. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  КАНДИ-
ДОВАНИМ, ОКОНЧАНИМ И НЕРЕАЛИ-
ЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА У 2010. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о кандидованим, окончаним и нереализо-
ваним пројектима у 2010. години, број  03-30-
1-45/11 од 09.03.2011. године, који је саставни 
дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-43/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 16. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 25.03.2011. године, донијела је  

 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РЕАЛИ-
ЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ОДЛУКА И 

ЗАКЉУЧАКА У 2010. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о реализацији Скупштинских одлука и зак-
ључака у 2010. години, број  04/1-21-1-6/11 од 
11.03.2011. године, који је саставни дио ове 
одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-44/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 17. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 25.03.2011. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  НАПЛАТИ 
ТАКСИ У 2010. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Скупштина општине усваја Извјештај 
о наплати такси  у 2010. години, број  02-014-
2-70/11 од 16.03.2011. године, који је саставни 
дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 
 

Број: 01-022-45/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 



18. 
На основу члана 30. а у вези са чланом 12. б. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 26. став 1. Одлуке о локланим 
путевима и улицама („Службени гласник општине Петрово“ број 5/07), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 25.03.2011. године, донијела је следећи 

 

П Л А Н 
ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У 2011. ГОДИНИ  

 
І 

 План одржаваља локалних путева и улица на простору  општине  Петрово у 2011. години, 
сачињен је по мјесним заједницама и путним правцима. 
 План обухвата неопходне радове на насипању каменог материјала на макадамске путне 
правце и прочишћавање одводних канала, а у складу са буџетом планираним средствима за 2011. 
годину. 
    Планом  је предвиђена поправка и санација следећих путних праваца : 

 

МЗ  КАРАНОВАЦ   

Ред.број Путни правац 

Врста радова 

извести и разгрнути  
ровљени камен у 

количини 

прочистити 
одводни канал у 
дужини од 

1.  пут уз Прењу 80 m3   500 m 
2.  пут за Грабову косу 50 m3    
3.  пут за Раковиће 50 m3    

4.  
пут за Сочковац преко Субашиног 
потока 

80 m3   500 m 

укупно 260 m3  1.000 m 
 

     МЗ  СОЧКОВАЦ 

Ред.број Путни правац 

Врста радова 

извести и разгрнути  
ровљени камен у 

количини 

прочистити 
одводни канал у 
дужини од 

1. пут за мјесно гробље  „Зарићи“ 70 m3    

2. 
пут од Кисељака, кроз Савановиће 
до Сарића 

80 m3    

3. пут за мјесно гробље „Поповићи“ 50 m3    

4. 
пут Сочковац- Какмуж преко Врле 
стране 

80 m3   600 m 

5. пут преко глиништа за Петровиће 50 m3    
укупно 330 m3  600 m  

    

МЗ   КАКМУЖ  

Ред.број Путни правац 

Врста радова 
 

извести и разгрнути  
ровљени камен у 

количини 

прочистити 
одводни канал у 
дужини од 

1. пут Центар-Мекиљица  600 m 
2. пут за Волујак  700 m 
3. пут кроз Алексиће и Слатину  700 m 
4. пута за мјесно гробље „Поточани“  50 m3    

укупно 50 m3 2.000 m 
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МЗ ПЕТРОВО 

Ред.број Путни правац 

Врста радова 
 

извести и разгрнути  
ровљени камен у 

количини 

прочистити 
одводни канал у 
дужини од 

1. пут за мјесно гробље „Брђани“ 100 m3   
2. пут за мјесно гробље „Лужани“  50 m3  
3. пут за Блажиће 50 m3    
4. улица Николе Тесле 50 m3    
5. пут за Бисиће 50 m3    
6. пут за Ораховицу  600 m 
7. пут до привремене депоније отпада 50 m3   
8. Улица Драже Михаиловића 50 m3  

укупно 400 m3 600 m 
 

МЗ  ПОРЈЕЧИНА 

Ред.број Путни правац 

Врста радова 
 

извести и разгрнути  
ровљени камен у 

количини 

прочистити 
одводни канал у 
дужини од 

1. пут уз Поникву 100 m3    
2. пут за Бјелане 60 m3   200 m 
3. пут за Бјелане кроз Марјановиће 50 m3  
4. пут Мрачај-Селиште-Којићи 80 m3 300 m 
5. пут за Миричину 120 m3   700 m 
6. пут Молитвиште-Ђукићи 30  m3    

укупно 440 m3 1.200 m  

 
МЗ  КРТОВА 

Ред.број Путни правац 

Врста радова 
 

поправити банкину у 
дужини од 

прочистити 
одводни канал у 
дужини од 

1. пут  Кртова-Порјечина 1.300 m 1.500 m 
укупно 1.300 m 1.500 m 

 
МЗ  КАЛУЂЕРИЦА 

Ред.б
рој 

Путни правац 

Врста радова 
 

извести и разгрнути  
ровљени камен у количини 

прочистити 
одводни канал у 
дужини од 

1. пут  М.Киковац-Ровине-Врела  120 m3   500 m 
2. пут  Калуђерица-Наруци-Врела 140 m3    
3. пут Калуђерица-Ступари  500 m 

укупно 260 m3 1.000 m 
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ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНА 

Ред.б
рој 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

Врста радова 
 

извести и разгрнути  
ровљени камен у количини 

прочистити 
одводни канал у 
дужини од 

1. КАРАНОВАЦ 260 m3  1.000 m 
2. СОЧКОВАЦ 330 m3  600 m  
3. КАКМУЖ 50 m3 2.000 m 
4. ПЕТРОВО 400 m3 600 m 
5. ПРОЈЕЧИНА 440 m3 1.200 m  
7. КАЛУЂЕРИЦА 260 m3 1.000 m 
6. КРТОВА 1.300 m1 (банкине) 1.500 m 

УКУПНО 
1.740 m3 

ровљеног камена 
1.300 m1 ризле 

7.900 m 

      
ІІ 

 План ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                                                                                                                          Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-46/11 
Датум: 28.03.2011.  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 19. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово, на сједници одр-
жаној дана 25.03.2011. године, донијела је 
            

П Р О Г Р А М  
УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2011. 

ГОДИНИ 
 
I 

              Приходи општине Петрово који су за-
конима и општинским одлукама предвиђени 
да се намјенски троше, представљају суштину 
доношења овог програма. Неки од прихода 
који су предвиђени законима и одлукама могу 
се користити у више сврха, али се овим 
програмом планира трошење тамо гдје је то 
највећи интерес општине Петрово. 
              Чланом 89. став 3. Закона о шумама 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
75/08) прописано је да управљачи државних 
шума издвајају 10% финансијских средстава 
од вриједности продатих шумских дрвних  
сортимената, утврђене по цијенама у дубећем 
стању по цјеновнику Јавног предузећа „Шуме 

Републике Српске“. Очекивани приход у 
2011. години по основу ове накнаде је 
109.000,00 КМ. Средства  по основу ових нак-
нада утрошиће се за набавку намјештаја за 
Дом културе у Петрову. 
 

II 
            Приход остварен од накнада за кори-
штење минералних сировина по основу За-
кона о рударству, у 2011. години очекује се у 
износу од 35.000,00 КМ. Овај приход опш-
тина може употријебити за изградњу при-
марних инфраструктурних објеката који су у 
функцији привредног развоја и запошљавања 
(водоводи, канализација, локални путеви и 
слично) и контролу заштите животне средине 
(екологија). Приход остварен од ових накнада 
ће се утрошити за израду просторно планске 
документације, чија је израда у току. 
 

III 
             Приходи општине Петрово по основу 
Закона о заштити од пожара – Пречишћени 
текст („Службени гласник Републике Српске“ 
број 6/09), односе се на приходе које пре-
дузећа и друга правна лица која на територији 
Републике Српске обављају дјелатност, те 
обрачунавају и уплаћују накнаду у висини од 
0,04% од укупног прихода за реализацију 
посебних мјера заштите од пожара. 
            Овај приход се уплаћује на рачун јав- 
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них прихода Републике Српске, а општинама 
се враћа 60% према сједишту предузећа. Ова 
средства служе за реализацију пројеката тех-
ничког опремања ватрогасних јединица опш-
тине. 
            Очекивани приход по основу ове нак-
наде за 2011. годину износи  6.000,00 КМ, а 
утрошиће се за набавку ватрогасне опреме 
Добровољне ватрогасне јединице Петрово. 
 

IV 
            У складу са Законм о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике 
Српске“ број 96/06), предвиђена је накнада за 
промјену намјене пољопривредног земљишта. 
Та накнада се уплаћује у корист буџета Ре-
публике Српске, од чега се 70% враћа опш-
тинама. 
          Накнада за промјену намјене пољоп-
ривредног земљишта у непољопривредне свр-
хе се може користити само за оспособљавање 
за пољопривредну производњу неплодног 
земљишта, за израду основа заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта, ис-
питивање плодности пољопривредног земљи-
шта код домаћинстава, као и за подстицање 
интегралне органске производње. 
          Очекивани приход по основу ове на-
кнаде у 2011. години се процјењује на износ 
од 11.000,00 КМ. 
          Од ових средстава  износ од 3.000,00 
КМ ће се утрошити за  противградну заштиту 
инсталирану на простору општине Петрово, а 
износ од 8.000,00 КМ биће утрошен за израду 
пројектне документације за изградњу и рекон-
струкцију јавних водовода на простору опш-
тине Петрово и исушивање земљишта.   
 

V 
           Средства која се остварују по основу 
Одлуке о грађевинском земљишту („Службе-
ни гласник општине Петрово“, број 2/10), а у 
складу са њеним чланом 29., користе се за 
трошкове уређења земљишта, односно изг-
радње инфраструктуре и трошкове израде 
просторно планске документације. 
           Очекивани приход  до краја 2011. Годи-
не износи 7.500,00 КМ. 
           Ова средства ће се утрошити за израду 
просторно планске и пројектне документа-
ције, чија је израда у току. 
 

VI 
           Средства која се остварују по основу 

 Закона о водама („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 50/06 и 29/09), а у складу 
са чланом 95. закона, у 2011. години се оче-
кују у износу од 13.000,00 КМ. Пренесена, 
неутрошена средства из 2010. године износе 
3.259,28 КМ. 
           Од ових средстава износ од 6.000,00 
КМ ће се утрошити за трошкове експроприја-
ције, а износ од 10.259,28 КМ биће утрошен 
за израду пројектне документације за изгра-
дњу и реконструкцију водоводне мреже „Пет-
рово – Какмуж“. 
 

VII 
        Буџетом општине Петрово за 2011. Го-
дину, на конту 731200- Трансфери јединицама 
локалне самоуправе, планирано је 103.270,00 
КМ. 
           Дозначена средства ће се утрошити на 
начин како слиједи: 
         1. За социјалну помоћ и здравствену 
заштиту корисницима новчаних давања, у ск-
ладу са Законом о социјалној заштити           
    30.000,00 КМ 
        2. За смјештај штићеника Центра за со-
цијални рад Петрово у установама                                                        
    30.000,00 КМ 
           3. За додатна права борачким кате-
горијама              10.000,00 КМ 
       4. Општинском спортском савезу 
Петрово               20.000,00 КМ 
         5. Помоћ за здравствену заштиту пе-
нзионера           10.270,00 КМ 
    6. Помоћ вишечланим породицама                           
        3.000,00 КМ. 
 

VIII 
          Овај програм ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
Службеном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                    
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-47/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 20. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05 и 118/05), чланa 37. 
Статута општине Петрово (''Службени глас-
ник општине Петрово'' број 17/06), Скупш-
тина општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 25.03.2011.  године, донијела   је 
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П Л А Н 
ПРОЉЕЋЊЕ СЈЕТВЕ И САДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2011. ГОДИНИ  

                   
I 

У току прољећње  сјетве и садње  на подручју општине Петрово у 2011. години планира се 
засијавање и садња следећих пољопривредних култура: 
 

Ред.б
рој 

 
КУЛТУРА 

ПОВРШИНА(ха)  
УКУПНО Индивидуални  

сектор(ха) 
Државни 
сектор(ха) 

1. Јара пшеница 15 - 15 
2. Јари јечам 10 - 10 
3. Јара зоб 10 - 10 
4. Кукуруз 550 9,3 559,3 
5. Соја 1 - 1 
6. Сунцокрет - - - 
7. Дуван - - - 
8. Шећерна репа - - - 
9. Кромпир 100 - 100 
10. Остало поврће 150 - 150 
11. Крмно биље 20 - 20 
12. Воћњаци 1 - 1 

 УКУПНО: 857 9,3 866,3 
 

 
II 

 План прољећње  сјетве и садње  на подручју општине Петрово у 2011. години ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-48/11 
Датум: 28.03.2011.   
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 21. 
На основу члана 30. алинеја 2. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број: 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 37. Статута општине Петрово («Служ-
бени гласник општине Петрово» број: 17/06), 
а у вези са чланом 4. став 1. Правила о оцјени 
рада службеника јединице локалне самоу-
праве («Службени гласник Републике Срп-
ске» број: 37/05), Скупштина општине Петро-
во, на сједници одржаној дана 25.03.2011. го-
динe, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЈЕНУ 

РАДА СЕКРЕТАРА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Члан 1. 
            Именује се Комисија за оцјену рада се- 

кретара Скупштине општине Петрово за 2010. 
годину, у саставу: 

1. Брано Марјановић  из Порјечине – 
предсједник, 

2. Синиша Томић  из  Какмужа - члан, 
3. Јово Николић  из Петрова      - члан. 

 

Члан 2. 
          Предмет оцјењивања је квалитет, ефика-
снос и стручност у обављању послова, стру-
чно усавршавање и марљивост у служби, до-
маћински однос према средствима рада, раци-
онално коришћење радног времена и прису-
тност на послу, личне особине значајне за 
службу, стручно усавршавање и друга питања 
одређена Правилима о оцјени рада службе-
ника јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 
            Оцјена рада  из претходног члана  ове 
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одлуке врши се за период  од 01.01. до 31.12. 
2010.  године. 
 

Члан 4. 
            Комисија из члана 1. ове одлуке даће  
општу описну оцјену о раду секретара Ску-
пштине општине Петрово, а на основу броја 
бодова остварених по појединим ставкама из 
члана 5. Правила о оцјени рада службеника 
јединице локалне самоуправе (''Службени гла-
сник Републике Српске'' број 37/05). 
 

Члан 5. 
         Комисија за оцјену рада секретара Скуп-
штине општине Петрово је привремено радно 
тијело и окончањем оцјене рада из члана 3. 
ове одлуке има се сматрати распуштеним. 
 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а биће објављена у «Слу-
жбеном гласнику општине Петрово» . 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-4/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

22.  
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а на-
кон разматрања Захтјева МХ Електро при-
вреда Републике Српске Требиње ЗП „Еле-
ктро Добој“ а.д. Добој, број 817/11 од 08.02. 
2011. године, а у вези са чланом 14. став 1. 
Закона о експропријацији («Службени глас-
ник Републике Српске» број 112/06, 37/07 и 
66/08), Скупштинa општине Петрово, на сје-
дници одржаној дана 25.03.2011. године, до-
нијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 Општине Петрово има интерес за обез-
бјеђењем квалитетног напајања електричном 
енергијом физичких и правних лица на свом 
подручју, а тиме и за рјешавањем имовинско- 
правних односа између МХ Електро привреда 
Републике Српске Требиње ЗП „Електро 
Добој“ а.д. Добој, као испоручиоца електри-
чне енергије и власника некретнина  на ко-
јима се налазе  или које надилазе  електо-ене-

ргетски објекти и њихови дијелови, па сматра 
да постоји општи интерес за изградњом  при-
кључног далековода 10 kV и ТС 10/0,4 kV 
Сочковац Кечковац у Мјесној заједници Соч-
ковац, к.о. Сочковац на некретнинама озна-
ченим као: к.ч. бр. 278/2, к.ч. бр. 416, к.ч. бр. 
1726, к.ч. бр. 294, к.ч. бр. 296/2, к.ч. бр. 298, 
к.ч. бр. 292, к.ч. бр. 412, к.ч. бр.413,  к.ч. бр. 
1718, к.ч. бр. 415,  к.ч. бр. 1716, к.ч. бр. 1717,  
к.ч. бр. 1728,  к.ч. бр. 1731, к.ч. бр. 1736, к.ч. 
бр. 1723,  к.ч. бр. 1759, к.ч. бр. 1724, к.ч. бр. 
1725, к.ч. бр. 1742/1, к.ч. бр. 1741, к.ч. бр. 
1787, к.ч. бр. 1788, к.ч. бр. 1786, к.ч. бр. 1747, 
к.ч. бр. 1746/1, к.ч. бр. 493,  к.ч. бр. 1752/3, 
к.ч. бр. 1751,  к.ч. бр. 1752/1,  к.ч. бр. 1752/2, 
к.ч. бр.  1760/2, к.ч. бр. 1752/4, к.ч. бр. 1596, 
к.ч. бр. 1722.    

 

II 
Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-4/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 23. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а на-
кон разматрања  Информације о стању у обла-
сти шумарства на подручју општине Петрово 
за 2010. годину, Скупштинa општине Пет-
рово, на сједници одржаној дана 25.03.2011. 
године, донијела је следеће 

 

З А К Љ У Ч К Е 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом  о стању у области 
шумарства на подручју општине Петрово за 
2010. годину, број: ИИ-35/2011 од 11.03.2011. 
године и прихвата је. 
 

II 
 Скупштина општине Петрово изражава 
незадовољство због неплаћања општини на-
докнаде по основу коришћења шума и шум-
ског земљишта (члан 89. став 3. Закона о шу-
мама („Службени гласник Републике Српске“ 
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број 75/08)) од стране Јавног предузећа „Шу-
ме Републике Српске“, па тражи од Начел-
ника општине да уз достављање опомене пред 
тужбу позове дужника да у року од 45 дана од 
дана пријема опомене у цјелости подмири по-
траживања по овом основу, а да у случају 
неподмиривања потраживања у наведеном 
року, изврши утужење дужника са захтјевом 
за наплату главног дуга и свих споредних пот-
раживања. 
 

ІІІ 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-5/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 24. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а на-
кон разматрања Информације о обављању 
ветеринарске  заштите животиња на подручју 
општине Петрово, Скупштинa општине Пет-
рово, на сједници одржаној дана 25.03.2011. 
године, донијела је следећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 
  Скупштина општине  Петрово упозна-
ла се са Информацијом о обављању ветери-
нарске  заштите животиња на подручју опш-
тине Петрово, број: 03-30-1-43/11 од 07.03. 
2011. године и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-6/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 25. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а 
након разматрања  Информације о могућ-
ностима рјешавања проблема водоснабдије-
вања и канализације насељених мјеста опш-
тине Петрово кредитним средствима Европ-
ске инвестиционе банке, Скупштинa општине 
Петрово, на сједници одржаној дана 25.03. 
2011. године, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине  Петрово упозна-
ла се са Информацијом о могућностима рје-
шавања проблема водоснабдијевања и кана-
лизације насељених мјеста општине Петрово 
кредитним средствима Европске инвестици-
оне банке, број: 02-014-2-50/11 од 04.03.2011. 
године и прихвата је. 
 Прихватрајући информацију Скупшти-
на општине изражава интерес за рјешавањем 
проблема водоснабдијевања и канализације 
насељених мјеста општине Петрово путем 
кредитних средстава Европске инвестиционе 
банке, па код Владе Републике Српске ини-
цира покретање процедуре утврђивања испу-
њености услова општине Петрово за импле-
ментацију овог пројекта. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-7/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

 26. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а на-
кон разматрања  Извјештајa о наплати такси  
у 2010. години, Скупштинa општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 25.03.2011. године, 
донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово сматра 
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да је проценат наплате општинске комуналне 
таксе у 2010. години незадовољавајући, па 
сугерише Начелнику општине да затражи од 
Министарства финансија, Пореска управа 
Републике Српске – Подручни центар Добој, 
да као стварно и мјесно надлежни орган пре-
дузме све законом прописане мјере на нап-
лати такси  на истакнуту фирму од правних и 
физичких лица  на подручју општине Петрово 
која ову обавезу нису благовремено изврши-
ли. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 
 

Број: 01-013.2-8/11 
Датум: 28.03.2011.  
___________________________________________________________ 

26. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске „број 101/04, 42/05, 118/05), те члана  
16. став 1. тачка б. и члана 22. Закона о по-
љопривреди („Службени гласник Републике 
Српске“, број 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09), 
Скупштина општине Петрово, на сједници од-
ржаној дана 25.03.2011. године, донијела је 
 

П Р О Г Р А М 
 ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

САЂЕЊЕ ВОЋЊАКА 
 

І - УВОД: 
У циљу јачања, те унапређења пољо-

привредне производње, општина Петрово се и 
у  2011. години опредијелила да у складу са 
својим могућностима и могућностима буџета 
општине подржи одређене дјелатности пољо-
привредне производње. Једна од пољопри-
вредних производњи која још увијек није за-
живјела у довољној мјери на простору опш-
тине Петрово је сађење воћњака. 

Подстицајним средствима се жели по-
дстаћи развој ове врсте пољопривредне про-
изводње, те стварање сировинске основе за 
прехрамбену индустрију. 

Поучени негативним искуством из пре-
тходних година, општина Петрово у буџету 
није планирала  подстицајна средстава за по-
љопривредну производњу у 2011. години.  

Општина је чврсто опредијељена да 
обезбједи  подстицајна средства како је то 
овим програмом планирано свим пољопри-
вредним произвођачима који испуне услове за 
подстицај. Новчани подстицаји планирани 
овим програмом ће се исплаћивати на терет 
буџетске резерве. 
 

ІI - ОПШТИ УСЛОВИ 
Послије усвајања овог програма од ст-

ране Скупштине општине Петрово, надлежно 
одјељење Административне службе ће путем 
разних облика информисања који су актуелни 
на простору општине информисати пољопри-
вредне произвођаче, као и промовисати кри-
терије који се морају испунити да би подс-
тицајна средства била одобрена. 

Пољопривредни произвођачи ће зах-
тјеве подносити општинском органу попуња-
вајући пријавни лист који обавезно садржи 
врсту производње за коју се захтјев подноси и 
остале документе који су назначени овим 
програмом. 

Начелник општине ће именовати ко-
мисију за подстицаје чији ће задатак бити да у 
сваком конкретном случају утврди чиње-
нично стање на терену, сачини записник,т е 
дадне стручно мишљење да ли пољопривре-
дни произвођач испуњава услове за подсти-
цај. 

Комисија ће начелнику општине у фо-
рми приједлога доставити списак или име 
пољопривредног произвођача који испуњава 
услове. 

Захтјеви пољопривредних произвођача 
који нису комплетни се неће  разматрати. 

По захтјеву пољопривредног произво-
ђача за исплату подстицајних средстава пред-
виђених овим програмом, може се одлучивати 
само једном у току 2011. године. 

Најмања површина воћњака која се мо-
же засадити и конкурисати за подстицај је 
0,2ха (2 дунума). 
 

IІI - СТРУКТУРА ПРОГРАМА ПОДС-
ТИЦАЈА 

Овај подстицајни програм регулише 
подстицајне мјере пољопривредним произво-
ђачима који заснивају нове засаде у воћа-
рству: 

1.подстицаје за засад шљиве, 
2.подстицаје за засад јабуке, 
3.подстицаје за засад крушке. 
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Критерији које требају да испуне по-
љопривредни произвођачи су: 

-површина коју воћњак минимално мо-
ра имати је 0,2 ха; 

-минимални број стабала за засад шљи-
ве по 1ха је 800 стабала, односно 160 кома-
да/0,2ха; 

-минимални број засада стабала јабуке 
по 1 ха је 1000 стабала, односно 200 комада / 
0,2 ха; 

-минимални број засада стабала круш-
ке по 1 ха је 1000 стабала, односно 200 комада 
/0,2 ха; 

-подносиоц захтјева мора посједовати 
доказ о поријеклу садног материјала и то: 

-рачун од регистрованог произвођача 
садног материјала или предузећа регистрова-
ног за промет садног материјала; 

-увјерење о сортној чистоћи садног ма-
теријала издано од стране надлежне инсти-
туције; 

-декларацију о квалитету садног мате-
ријала издану од стране произвођача садног 
материјала; 

Ако је садни материјал поријеклом из 
иностранства, односно ако је увезен из ино-
странства, потребно је обезбједити: рачун од 
предузећа регистрованог за промет садног ма-
теријала, царинску исправу о увезеном сад-
ном материјалу, рјешење  граничне инспе-
кције за заштиту биља и декларацију о ква-
литету садног материјала у мјесту произво-
дње. 

-Подстицај из овог програма подразу-
мијева подизање засада воћа на минималној 

површини само једне врсте воћа при чему се 
искључују било какве комбинације. 

-Подносиоц захтјева мора да испош-
тује све агротехничке мјере и рокове. 

-Садња која буде обављена противном 
начину описаном у овом програму, неће бити 
стимулисана подстицајем. 

-Рок за подношење захтјева за под-
стицаје из овог програма је до 01.12.2011. го-
дине. 

-Износ подстицаја за једну садницу 
шљиве је 3,00КМ, а за једну садницу јабуке и 
крушке 2,50КМ. 

-Подстицаји из овог програма се од-
носе на прољетну и јесењу садњу у 2011. 
години. 

Уз захтјев је неопходно доставити: по-
тврду о извршеној анализи земљишта, посје-
довни лист и копију катастарског плана зем-
љишта на коме се засад подиже или уговор о 
закупу земљишта ако произвођач користи зе-
мљиште под закупом. 
 

ІV –СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 Овај програм ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у „Службеном глас-
нику општине Петрово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                   

                               Јово Николић, с.р. 
 

Број: 01-022-49/11 
Датум: 28.03.2011.   
 
___________________________________________________________ 
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