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1.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
у вези са чланом 20. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске„ број 97/16, 36/19 и
61/21), члана 16. тачка 6. Закона о јавним
путевима („Службени гласник Републике
Српске“, број 89/13 и 83/19) и члана 38.
став 2. тачка 2. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“
број 8/17) Скупштина општине Петрово на
сједници одржаној дана 23.11.2021. године
донијела је
ПРОГРАМ
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
I-УВОД
Законом о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број
89/13 и 83/19) дефинисано је одржавање и
заштита јавних путева, управљање и финансирање изградње и одржавања путева, те
надзор над спровођењем прописа из ове
области.
Такође је прописано да се јавни
путеви морају одржавати у таквом стању
које омогућава вршење трајног, безбједног
и несметаног саобраћаја за који су путеви
намијењени као и план зимске службе.
Обим, врста, вриједност и динамика извођења радова на зимском одржавању јавних путева, утврђује се у складу
са планираним буџетским средствима и
Програмом зимског одржавања улица и
локалних и некатегорисаних путева.
II-ПЕРИОД РАДА И ЗАДАЦИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
II-1. Зимски период одржавања путева обухвата период од 15 новембра
2021. године до 15 марта 2022. године,
стим да тај период зависно од временски
прилика може почети прије односно завршити касније.

II-2. Надлежно одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове општине Петрово кординира рад
са извођачем радова који обавља стручне
послове зимске службе, а који се односе
на одржавање проходности у зимском периоду локалних и некатегорисаних путева,
улица, тротоара, мостова, трга и других
саобраћајних површина на подручју
општине Петрово.
II-3. Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се нарочито:
- неутралисање поледице и уклањање снијега са коловоза и путних објеката,
- спречавање стварања поледице на
коловозу,
- посипање залеђених и засњежених површина коловоза абразивним и
другим материјалима, нарочито на успонима и у кривинама,
- обиљежавање ивица коловоза
одговарајућим маркерима,
- благовремено и потпуно обавјештавање корисника јавних путева о стању
и условима саобраћаја на путевима путем
средстава јавног информисања, саобраћајним знацима и таблама обавјештења,
- уклањање хаварисаних и осталих
возила са коловоза која онемогућавају
чишћење путева.
III-ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
III-1. Обезбјеђење трајног, непрекидног и квалитетног одржавања и заштите путева oпштина ће обезбиједити путем
уговора са Јавним комуналним предузећем
„Вода“ Петровo, чиме ће бити прецизиран
обим радова.
Извођач радова зимског одржавања
треба да посједује сву неопходну опрему
за обављање посла као и квалификовано
особље, да организује и руководи одржавањем путева.
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III-2. На основу значаја пута и интезитета саобраћаја на путу, одређују се
приоритети за обезбјеђење проходности
путева, односно путних праваца.

III-2.6. На осталим путевима
односно путним правцима проходност
саобраћаја ће се обезбјеђивати зависно
од потреба и расположивих средстава

III-2.1. На путевима првог приоритета не смије бити прекида саобраћаја

Обзиром на материјално финасијску
ситуацију, односно немогућности да се у
зимском периоду одржавају сви локални и
некатегорисани путеви, приоритет се даје
на локалним путевима првог и другог
приоритета, међутим, зависно од ситације
и у хитном случају (болест, смртни случај
и слично) зимско одржавање ће обухватати
и неке некатегорисане путевe а одржавање
путева ће се изводити у сагласности и
договору са Предсједницима Савјета мјесних заједница.

III -2.2. Путеви првог приоритета су
путни правци који повезују општину Петрово са сусједним општинама.
Пут „Р2“ Добој-Петрово-Манастир
Озрен одржавају ЈП „Путеви Републике
Српске“.
III-2.3. На путевима другог приоритета може доћи до прекида саобраћаја само у вријеме отклањања сметњи
али не дуже од 6 часова у току 24 часа
III-2.4. Путевима другог приоритета
у смислу зимског одржавања путева сматрају се путни правци који повезују
насељена мјеста општине Петрово међусобно, као и путни правци од значја за
мјесну заједницу који су дефинисани
Одлуком о разврставању локалних путева
и улица, као путеви другог и трећег реда.
У ову групу зимског одржавања
улази и чишћење аутобуских и жељезничких стајалишта, простор Трга Њемањића, простор код Дома здравља у Петрову, паркиралишта код основне и средње
школе у Петрову и паркинг простор за
аутобусе.
III-2.5. На путевима трећег приоритета проходност се успоставља након
престанка падавина, а најкасније у року
од 72 часа
Зимско одржавање осталих локалних путева и улица који су проглашени
Одлуком о разврставању локаних путева и
улица проводиће се у складу са расположивим новчаним средствима. Општина
ће према расположивим новчаним средствима, грађанима организованим у мјесним заједницама који ће личним ангажовањем одржавати путевe, обезбиједити
материјалну помоћ за одржавање појединих путева.

IV- НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА
IV- 1. Из буџетских средстава намијењених за зимско одржавање путева бит
ће набављено 15m3 абразивног материјала
и 10 t путне соли за посипање путева, што
ће бити уступљено извођачу зимског одржавања путева и улица према динамици
потрошње.
IV-2. Уговор о зимском одржавању
путева из тачке III-2.1 и III-2.3 овог
програма закључиће се са ЈКП „Вода“
Петрово по цијени од 25,00 КМ по 1
километру очишћеног пута, са посипањем
путне соли по путу 28,00 КМ по 1 километру а чишћење тротоара по 0,15 КМ
по дужном метру за цијелу зимску сезону
2021/2022. Дио уговора који се односи на
зимско одржавање до краја 2021. године
финансират ће се из буџетом намијењених
средстава за 2021. годину, а одржавање
путева у 2022. години финансират ће се из
средстава буџета општине за 2022. годину.
IV-2.1. Овај уговор се односи на
одржавање путева првог приоритета како
слиједи:
Назив путева првог приоритета
са дужинама
1. Пут Карановац-Грачаница од пута Р2 до моста на ријеци Спречи .........850м
2. Пут Сочковац-Грачаница од пута
Р2 до моста на ријеци Спречи .............250м
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3. Пут Какмуж-Лохиња од пруге до
моста на ријеци Спречи ........................380м
4. Пут Петрово -Ораховица од пруге до моста на ријеци Спречи ..............550м
5. Пут Порјечина-Миричина од
Спомен чесме до моста на ријеци Спречи
..............................................................2.800м
6. Пут Петрово -Порјечина-Кртова
..............................................................8.800м
7. Улица Михољданска ............430м
8. Улица Вељке Вуковића ....1.300м
9. Улица Тодора Вујасиновића
.................................................................700м
Што је 16.060 метара
IV-2.2. ЈКП „ВОДА“ Петрово одржаваће и остале путне правце по МЗ како
слиједи:
А) КАРАНОВАЦ
1. Пут уз ријеку Прењу од пута Р2
код Фарме „Нешковић „ преко пруге и Молитвишта до границе са општином Добој
уз Прењу .............................................4.400м
2. Пут Карановац-Бољанић од Задружног дома кроз Травњаке до границе са
општином Добој .................................1.500м
3. Пут Карановац- Сочковац преко
Субашиног потока .............................1.900м
4. Пут Ж. станица-Школа- „ЛИМЕХ„ ......................................................600м
5. Пут до гробља у Карановцу
.................................................................200м
6. Пут кроз насеље Липовац од пута
Р2 и прелаза пруге да изласка на пут уз
Прењу са одвојком до куће Здравке
Трифковића и одвојком до куће Драгише
Урошевића ...........................................2400м
7. Простор испред Амбуланте у
Карановцу
8. Аутобуско стајалиште испред
Дома Културе у Карановцу
9. Пут од Дома културе до
жељезничке станице .............................100м
10. Пут од Цркве до пута кроз
Липовац до куће Чеде Тодића .............700м
11. Пут од пута Р2 поред пилане
„Прења“прелаз преко пруге до куће
Гаврић Дејана 400м
Што је 12.200 метара
Б) СОЧКОВАЦ
1. Пут Сочковац- Какмуж, преко
Врле стране до Бара у Какмужу .......2.450м
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2. Од пута Р2 преко пруге до Молитвишта у Сочковцу (Брешчић) .....1.800м
3. Пут Брешчић-Мала ријека-Врановац ...................................................2.400м
4. Пу Брешчић –Велика ријека –
Врела ...................................................1.600м
Што је 8.250 метара
В) КАКМУЖ
1. Пут Баре-Мекиљица ......... 2.300м
2. Пут од моста у Томићима – Средина – Волујак са одвојком за гробље
„ВОЛУЈАК“ ........................................4.900м
3. Пут Средина-Ивановићи ...1.300м
4. Пут Средина-Мекиљица .......200м
5. Пут од пута Р2–Пјескуље- Горњи
Поточани .............................................2.500м
7. Пут Жељезничка станица- гробље
код Цркве ...............................................400м
8. Паркинг простор испред школе
9. Паркинг простор испред Амбуланте
Што је око 11.600 метара
Г) ПЕТРОВО
1. Улица Хиландарска ..............200м
2. Улица Колона 15 мај ............250м
3. Улица Драже Михајловић до
стадиона са одвојцима до Наставног
центра и борачких зграда .....................380м
4. Улица Јована Дучића .............100м
5. Улица Змај Јовина ..................140м
6. Трг Њемањића ........................100м
7. Пут за Брезике од моста на
Јадрини до Цркве ..............................12.450м
8. Пут за Блажиће ....................1.200м
9. Пут за Савиће ......................1.900м
10. Простор испред Дома Здравља
11. Паркинг простор испред Основне и Средње школе
12. Жељезничко стајалиште
13. Паркинг простор за аутобусе
Што је око 16.720 метара
Д) КАЛУЂЕРИЦА
1. Пут Калуђерица-Ступари-Бајковац ........................................................6.800м
Што је 6.800 метара.
IV-3. Извођач на радовима зимског
одржавања путева првог приоритетa мора
започети чишћење снијега са путева прије
него што се на путевима накупи снијега у
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висини од 7 cm и прије него што се снијег
сабије.
У случају сусњежице, ледене кише
и настанка поледице , извођач на радовима
зимског одржавања путева мора благовремано реаговати у спречавању насталих
појава одговарајућим начином посипања
путева.
IV-4. Остали путеви који по Одлуци
спадају у категорију нижих приоритета,
одржаваће се у договору са предсједницима Савјета мјесних заједница личним радом грађана уз обезбјеђење потребне количине погонског горива , које ће
обезбјеђивати општина Петрово, а то су
следећи путни правци:
КАРАНОВАЦ
- Пут за Грабову косу ............1.800м
- Пут од куће Богдана Марушића за
Грабову косу.......................................1.300м
- Пут од Липовца за Илијино брдо
..............................................................1.600м
- Пу од куће Протић Младена до
ресторана „ЛИКА„ ...............................400м
- Пут у насељу Станица од куће Душана Васића до куће Илије Бабића .....350м
- Пут лијевом обалом Прење од
„ЛИМЕХ„ до моста кроз Липовац на
Прењи .....................................................350м
- Пут од пута уз Прењу до куће
Ристић Спасоја ......................................500м
- Пут од „Лимекса“ лијевом обалом
Прење до куће Ранка Недића ............1.200м
- Пут од „Лимекса“ – Лијешће Раковићи ........................................... .3.000м
- Пут за Пејиће ...........................250м
- Пут од пута за Раковиће до куће
Симе Лазаревића ...................................100м
- Пут од куће Дејана Гаврића до
куће Станојевић Јове ............................100м
Што је 10.950 метара
СОЧКОВАЦ
- Пут од пута за Сарића брдо
..............................................................1.000м
- Пут од пута према насељу Скугловићи ...................................................300м
- Пут за Петровиће и Лазиће преко
глиништа .............................................1.400м
- Пут до куће Рајка Митрића и
одвојак до куће Ратка Васића и Новака
Нешковића .............................................560м

Сриједа, 24.11.2021. године

- Пут Каменици – Баре поред куће
Бране Јовића...........................................290м
- Пут Каменици – Баре поред куће
Стојана Полугића ..................................200м
- Пут за гробље „ЗОРИЋЕ„ ......900м
- Пут за гробље „ПОПОВИЋЕ„
.................................................................500м
- Пут Мала ријека-Стјепановића сокак-пландиште ....................................1.450м
Што је 6.600 метара
КАКМУЖ
- Пут Волујак-Чавчиновац ....3.000м
- Пут за гробље „ПОТОЧАНИ“
.................................................................700м
- Алушки пут ..........................1.100м
- Пут за Петковиће ....................150м
- Пут за Путошевац ...................500м
- Пут за Томиће .........................100м
- Пут према кући Митра Ристића
.................................................................200м
- Пут од пута Пјескуље-Горњи
поточани за Ђуриће ..............................300м
- Пут од пута Пјескуље-Горњи поточани за Ђурановиће и Протиће ........200м
- Пут од пута Пјескуље-Горњи
поточани за Јовановиће ........................130м
- Пут од пута Р2 поред куће Бошка
Васића.....................................................150м
- Пут од пута Р2 за Стјепановиће
.................................................................200м
- Пут до куће Пере Драгића .....250м
- Пут до куће Дарке Божића ....300м
- Пут кроз Слатину до куће Милке
Милићевић .............................................150м
- Пут од пута Р2-Гарави сокак
.................................................................500м
- Пут кроз Слатину од пута Р2 до
пута Сочковац-Какмуж преко Врле стране
..............................................................1.100м
- Пут за Међаш ..........................300м
- Пут од пута Сочковац преко врле
стране до куће Станковића Саве .........200м
- Простор око школе
Што је око 9.530 метара
ПЕТРОВО
- Улица 23 Август ..................1.100м
- Алушка улица до куће Срете Недића .....................................................1.500м
-Улица Брђанска до гробља са одвојком за Чалију и одвојцима до куће Катанић Драгана и Перића ....................1.600м
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- Улица Милоша Обилића до гробља Брђани .........................................1.400м
- Улица Луке Радојчића .........2.550м
- Улица Светосавска .................860м
- Улица Лужанска до гробља
„ЛУЖАНИ“ ...........................................560м
- Улица 9 Новембар ..................400м
- Улица Десанке Максимовић ..200м
- Улица Краља Драгутина до куће
сестара Топаловић .............................1.400м
- Улица Иве Андрића ...............180м
- Улица Петра Кочића ...............140м
- Улица Цивилних жртава рата
.................................................................300м
- Улица Манастирска ................700м
- Улица Николе Тесле ...............550м
- Улица Видовданска .............1.100м
- Улица 28 Августа ....................400м
- Улица Алушка од куће Рајка Протића до краја улице ...............................300м
- Улица Немањићева .................250м
- Улица 1. Октобра ....................150м
- Улица 12. Октобра ..................200м
- Улица Бисићка и пут за насеље
Бисићи .................................................1.300м
- Улица 9 Јануар ........................250м
- Улица Студенчина и пут за насеље
Студенчину............................................900м
- Пут за Блажиће ....................1.200м
- Пут за Савиће ......................1.900м
- Пут Бисићи - Мушића ријека
..............................................................1.300м
Што је 22.690метара
ПОРЈЕЧИНА
- пут Баре-Станишић ................400м
- пут Молитвиште-Ђукићи .......800м
- пут уз Поникву .....................6.500м
- пут кроз Марјановиће за Бјелане
..............................................................2.000м
- пут Школа-Мрачај-Селиште
..............................................................2.500м
- пут Баре-Гуште-Бјелани ......2.800м
- -пут до гробља у Порјечини
..............................................................1.200м
Што је 16.200 метара
КРТОВА
- пут од главног пута за брдо Радићи......................................................1.800м
- пут од главног пута за Јовиће уз
ријеку Киковачу .................................1.100м
- Пут до школе ...........................200м
Што је 3.100 метара
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КАЛУЂЕРИЦА
- пут Калуђерица-Наруци-Врела , са
одвојком за Кречнице и Виноградину
..............................................................7.800м
- пут уз пољану од СТР „ОЗРЕНКА“ до Цвијановића ......................2.900м
- пут од СТР „Озренка“до куће
Сарафијановић Боре .............................350м
- пут Мали Киковац-Ровине-Врела
..............................................................4.800м
- пут до гробља Врела ...............500м
Што је 16.350 метара
IV- 5. Зимско одржавање мостова
обављаће се заједно са чишћењем саобраћајних површина потребном механизацијом а за одржавање тротоара, жељезничких и аутобуских стајалишта, трга и
паркиралишта гдје просторни услови не
дозвољавају приступ и рад механизацији,
разгртање снијега обављат ће се ручно.
IV-6. Зимско одржавање површина
испред приватних радњи и простора који
су у власништву физичких и правних лица,
старају се власници односно корисници
истих.
IV-7. Извођачи радова у зимској
служби почињу са зимским одржавањем
путева кад добију усмени налог од вишег
стручног сарадника за инфраструктуру при
Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове или без налога у
случајевима кад дебљина снијежног прекривача достигне висину већу од 7cm на
путевима другог приоритета.
IV-8. О извршењу овог програма
стараће се Одјељење за просторно уређење
и стамбено комуналне послове и Одјељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Петрово.
V- Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана доношења а биће
објављен
у
„Службеном гласнику
општине Петрово„.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-83/21
Датум: 23.11.2021.
_______________________________________________________
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2.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
и тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске''
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. став
1. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/08,
3/09, 58/09 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5.
тачка б) Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и чланa 38.
став 2. тачка 2. и тачка 13. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине
Петрово'' број 8/17), Скупштина општине
Петрово, на сједници одржаној дана 23.11.
2021. године, донијела је

блици Српској, односно Босни и Херцеговини.

ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 5.
Исплату уговорене купопродајне
цијене, купац је дужан извршити у року од
15 дана од дана закључивања уговора о
купопродаји. Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од пет дана
од дана исплате продајне цијене.

Члан 1.
Општина Петрово путем усменог
јавног надметања-лицитације приступа
продаји непокретности-неизграђеног грађевинског земљишта у Пословној зони Сочковац, означеног са к.ч. број 1018/3 Сочковац, кућа, површине 14 m2 ,Сочковац,
њиве 3 класе, површине 948 m2 и Сочковац, остало неплодно земљиште, површине 863 m2 уписаног у Посједовни лист
број 55/8 к.о. Сочковац посјед општине
Петрово са дијелом 1/1 што по старом премјеру одговара дијелу парцеле број 477/1
Ораница Полигон површине 5377 m2 и
дијелу парцеле број 477/2 Зграда НПП површине 14m2 уписане у з.к. уложак број
351 к.о.Сочковац државна својина.
Члан 2.
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1.ове одлуке износи
22.114,00 КМ а утврђена је на основу
процјене тржишне вриједности некретнина, извршене од стране овлашћеног вјештака грађевинско-архитектонске струке.
Члан 3.
Право учешћа у поступку лицитације за продају предметног земљишта
имају сва правна и физичка лица која, у
складу са законом, могу бити носиоци права својине на непокретностима у Репу-

Члан 4.
За учешће у поступку јавног надметања- лицитације учесници у поступку
су дужни положити на име кауције износ
од 10% од почетне цијене непокретности
која се лицитира на пословни рачун
општине Петрово број 562-005-0000002966,отворен код НЛБ Развојне банке а.д.
Бања Лука.
Учесник лицитације који након
закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном
року не исплати у цјелости купопродајну
цијену губи право на поврат положене
кауције из претходног става.

Члан 6.
Упис права власништва у јавним
евиденцијама извршит ће се оног момента
кад се стекну услови за упис.
Члан 7.
Купац земљишта, као будући
инвеститор, дужан је:
1. У року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине, изградити пословни објекат у складу са планским документом-Регулационим
планом „Пословна зона Сочковац“ („Службени гласник општине Петрово“, број
5/09 и 4/17) и почети са радом,
2. Да у периоду од годину дана од
закључивања уговора о куповини некретнине, запосли у стални радни однос
најмање три радника са подручја општине
Петрово и задржи их у радном односу
најмање три године.
Члан 8.
Ако купац, као инвеститор не
испуни обавезе из члана 7. ове одлуке у
одлуком одређеном року продавац може

Страна 7 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

тужбом тражити раскидање уговора и брисање уписа у јавним евиденцијама.
У случају раскида уговора из става
1. овог члана продавац ће купцу извршити
поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност без увећања вриједности изведених радова и без
обрачуна затезних камата.
Члан 9.
Поступак лицитације спровешће
Комисија за провођење јавног надметања
(лицитације) за продају непокретности.
Оглас за продају непокретности из
члана 1. ове одлуке објавиће се у дневном
листу доступном широј јавности на огласној табли општине Петрово и веб сајту
општине.
Члан 10.
Овлашћује се Начелник општине
Петрово да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи Уговор о продаји а по прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске.
Члан 11.
Трошкове израде нотарске исправе
сноси купац.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а бит ће објављена у „ Службеном гласнику Општине
Петрово“.
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ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КАПИТАЛНОГ
ГРАНТАЛОВАЧКОМ УДРУЖЕЊУ
„ОЗРЕН“ ПЕТРОВО
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у
износу од 5.000,00 КМ Ловачком удружењу „Озрен“ Петрово на име капиталног
гранта.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из члана
1. ове одлуке ће бити обезбијеђена реалокацијом буџетских средстава, како слиједи:
са конта 412790-Расходи за остале
стручне услуге
5.000,00 КМ
на конто 415233-Капитални грантЛУ „Озрен“ Петрово
5.000,00 КМ
Одобрена новчана средства уплатити на жиро рачун Ловачког удружења
„Озрен“ Петрово број: 562-0050000425789.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-85/21
Датум: 23.11.2021.
_______________________________________________________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-84/21
Датум: 23.11.2021.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16,
36/19 и 61/21) и члана 38. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине
Петрово“ број: 8/17) Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 23.11.
2021. године донијела је

4.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16,
36/19 и 61/21) и чланa 38. став 2. тачка 2.
Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 8/17), Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 23.11.2021. године, донијела
је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у
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износу од 5.000,00КМ Мјесној заједници
Пањик на име учешћа у асфалтирању
приступног пута Киковац-Врела.
Члан 2.
Новчана средства из члана 1.ове
одлуке обезбиједит ће се из буџета општине Петрово реалокациом средстава са конта 372200- Буџетска резерва на конто
415239-Капитални грант за асфалтирање
пута Врела-Мјесна заједница Пањик.
Новчана средства ће бити уплаћена на жиро-рачун Мјесне заједнице Пањик, број 132-120-03114065-67.
Члан 3.
За реализаију ове одлуке задужује
се начелник Општине Петрово.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а бит ће
објављена у „Службеном гласнику Општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-86/21
Датум: 23.11.2021.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16,
36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 2.
Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 8/17) Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 23.11.2021. донијела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ИЗДВАЈАЊЕ ШУ „ПЕТРОВО“ ИЗ ШГ
„ДОБОЈ“ И ФОРМИРАЊЕ ШГ „ ОЗРЕН“
ПЕТРОВО У ШУМСКО ПРИВРЕДНОМ
ПОДРУЧЈУ „ПЕТРОВСКО“
Члан 1.
Скупштина општине Петрово покреће иницијативу за издвајање ШУ „Петрово“ из ШГ „Добој“ и формирање ШГ„
Озрен“ Петрово у шумско привредном
подручју „Петровско“ као организационе
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јединице у оквиру ЈПШ „Шуме Републике
Српске“а.д. Соколац
Члан 2.
Скупштина општине Петрово сматра да је неопходно извршити статусне
промјене у складу са покренутом иницијативом наведеној у члану 1. ове одлуке, а у
циљу одрживог и рационалног управљања
и газдовања шумама, шумским земљиштем
и другим потенцијалима шума на подручју
општине Петрово.
За организовање самосталног ШГ
„Озрен“ Петрово постоје сви услови и
претпоставке утврђени Законом о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“
број 75/08 и 60/13).
Потврда наведеног у ставу 2. овог
члана садржана је у чињеници да је ШГ
„Озрен“ Петрово било регистровано од
1996. године до 2006. године у складу са
тада важећим Законом о шумама и да је
успјешно пословало у границама ШПП.
Члан 3.
Ова одлука доставит ће се Влади
Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водоприпреведе,
ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац и ШГ „Добој“ Добој, на даљи поступак.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а бит ће објављена
у Службеном гласнику Општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-022-87/21
Датум: 23.11.2021.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 39. став 2.тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16,
36/19 и 61/21), члана 11. Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 20/12) и члана 38.став 2. тачка 2. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17), Ску-
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пштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 23.11.2021. године, донијела
је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
(ЛИЦИТАЦИЈЕ) ЗА ПРОДАЈУ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење
јавног надметања (лицитације) за продају
непокретности у Пословној зони Сочковац, означеној са к.ч. број 1018/3 Сочковац, кућа површине 14 m2 Сочковац, њиве
3 класе, површине 948 m2 и Сочковац,
оста-ло неплодно земљиште, површине
863 m2 уписане у Посједовни лист број
55/8 к.о. Сочковац у саставу:
1. Зоран Стјепановић, предсједник
комисије,
Небојша Трифковић, замјеник предсједника комисије,
2. Мирјана Арсенић, члан,
Весна Петровић, замјеник члана,
3. Мира Катанић, члан,
Драженка Максимовић, замјеник
члана.
Члан 2.
Комисија у наведеном саставу је
дужна да проведе поступак продаје непокретности у складу са одредбама Закона о
стварним правима, Одлуком о продаји
непокретности и Правилником о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а бит ће објављена
у „Службеном гласнику Општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-111-49/21
Датум: 23.11.2021.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
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гласник Републике Српске“ број 97/16,
36/19 и 61/21), а у вези са чланом 31.под ђ)
Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 8/17), члана 2. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник
општине Петрово“, број: 7/17), а након
разматрања Нацрта ребаланса буџета
општине Петрово за 2021. годину, Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 23.11.2021. године донијела
је:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Скупштина општине Петрово сматра да је Нацрт ребаланса буџета општине
Петрово за 2021. годину, број: 02-014268/21 од 01.11.2021. године добар полазни основ за израду приједлога овог документа и прихвата га.
Члан 2.
Нацрт ребаланса буџета општине
Петрово за 2021. годину упућује се на
јавну расправу, која ће трајати 3 дана од
дана објављивања Нацрта ребаланса буџета општине Петрово за 2021. годину на
интернет страници и огласној табли
општине Петрово.
Члан 3.
Јавна расправа се организује истовремено за све мјесне заједнице, буџетске
кориснике и институције дана 26.11.2021.
године са почетком у 16 часова у ресторану општине (Цедам) у Петрову.
Члан 4.
Органи, организације, научне и
стручне институције и заинтересовани
грађани своје примједбе, сугестије, коментаре и приједлоге на Нацрт ребаланса
буџета општине Петрово за 2021. годину
могу дати: писменим поднеском достављеним путем поште или непосредно у
згради
општине,
путем
е-mail:
trezor@petrovo.ba и непосредно на јавној
расправи.
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Члан 5.
Јавну расправу ће организовати и
провести Начелник општине Петрово.

кориснике и институције дана 26.11.2021.
године са почетком у 16 часова у ресторану општине (Цедам) у Петрову.

Члан 6.
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине
Петрово“.

Члан 4.
Органи, организације, научне и
стручне институције и заинтересовани грађани своје примједбе, сугестије, коментаре
и приједлоге на Нацрт буџета општине
Петрово за 2022. годину могу дати: писменим поднеском достављеним путем
поште или непосредно у згради општине,
путем е-mail: trezor@petrovo.ba и непосредно на јавној расправи.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-013.2-19/21
Датум: 23.11.2021.
_______________________________________________________

8.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16,
36/19 и 61/21), а у вези са чланом 31.под ђ)
Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), члана 38. став 2. тачка 2. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број:8/17), члана 2.
Одлуке о јавним расправама („Службени
гласник општине Петрово“, број: 7/17), а
након разматрања Нацрта ребаланса буџета општине Петрово за 2021. годину, Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 23.11.2021. године донијела је:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Скупштина општине Петрово сматра да је Нацрт буџета општине Петрово
за 2022. годину, број: 02-014-267/21 од
01.11.2021. године добар полазни основ за
израду приједлога овог документа и прихвата га.
Члан 2.
Нацрт буџета општине Петрово за
2022. годину упућује се на јавну расправу,
која ће трајати 3 дана од дана објављивања
Нацрта буџета општине Петрово за 2022.
годину на интернет страници и огласној
табли општине Петрово.
Члан 3.
Јавна расправа се организује истовремено за све мјесне заједнице, буџетске

Члан 5.
Јавну расправу ће организовати и
провести Начелник општине Петрово.
Члан 6.
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-013.2-20/21
Датум: 23.11.2021.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'' број 97/16,
36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 2.
Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 8/17), члана
166. став 2. Пословника Скупштине
општине
Петрово-Пречишћени
текст
(''Службени гласник општине Петрово''
број 8/21), Скупштина општине Петрово,
на сједници одржаној дана 23.11.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Због исказаног незадовољства и забринутости грађана око заштите животне
средине, Скупштина општине Петрово не
подржава детаљна геолошка истраживања
минералних сировина на подручју истражног поља „Гостиљ-Крушков До-Каменице-Какмуж“ у дијелу који се односи на
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подручје општине Петрово, а која проводи
„Медени бријег“ д.о.о. Бијељина.
Члан 2.
Скупштина општине задужује Начелника општине Петрово да од надлежног
министартсва тражи да преиспита законитост издатог рјешења, број 05.04/310-64/21 од 16.04.2021. године којим је привредном друштву „Медени бријег“ д.о.о.
Бијељина одобрено извођење детаљних
геолошких истраживања на локалитету
„Кечковац-Столић“ у мјесним заједницама
Сочковац и Какмуж, првенствено у вези са
чланом 9. Закона о геолошким истраживањима („Службени гласник Републике
Српске“ број 110/13, 91/17 и 107/19).
Члан 3.
Задужује се Начелник општине Петрово да од надлежног министарства и
извођача детаљних геолошких истраживања тражи обустављање свих истражних
радњи на територији општине Петрово до
утврђивања законитости издатог рјешења
из члана 2. овог закључка.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења а бит ће објављен у Службеном гласнику Општине
Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 01-013.2-21/21
Датум: 23.11.2021.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21)
и члана 74. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“
број: 8/17), Начелник општине Петрово
доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ОЗРЕНСКА ЈЕСЕН 2021“
Члан1.
Именује се Организациони одбор за

Сриједа, 24.11.2021. године

обиљежавање манифестације „Озренска јесен 2021“ која ће се одржати 10.10.2021.
године, у саставу:
1. Озрен
Петковић,
Начелник
општине – предсједник;
2. Мирјана Арсенић, начелник одјељења – члан;
3. Мира Катанић, начелник одјељења – члан;
4. Зоран Стјепановић, начелник
одјељења – члан;
5. Невена Петковић, шеф одсијека
за стратешко планирање и управљање развојем – члан;
6. Мира Максимовић, директор
КТСЦ – члан;
7. Жељка Илић, одсијек за стратешко планирање и управљање развојем –
члан;
8. Слађана Лазаревић, ЈУ КТСЦ –
члан;
9. Синиша Томић, ЈУ КТСЦ – члан;
10. Миломир Васић, ЈУ КТСЦ –
члан;
11. Владимир Ђурић, ЈУ КТСЦ –
члан;
12. Славко Ђурић, општинска управа
– члан;
13. Слађана Баји, општинска управа
- члан;
14. Иван Богдановић, менаџер „Терме-Озрен“ – члан.
Члан 2.
Организациони одбор из члана 1.
ове одлуке, у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације изазване корона
вирусом, а у складу са мјерама Републичког штаба за ванредне ситуације и препорука Института за јавно здравство Републике Српске:
- Обавиће све припреме за реализацију манифестације „Озренска јесен 2021“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављења
у „Службеном гласнику општине Петрово“
и на огласној табли општине.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-233/21
Датум: 23.09.2021.
_______________________________________________________
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11.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде
(„Службени гласник општине Петрово“,
број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Марјановић Биљани из Порјечине, општина Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 420,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5725260000018512 код MF Banka.
Образложење
Дана 30.09.2021. године пољопривредни произвођач Марјановић Биљана из
Порјечине, обратила се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-48/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“,
дана 14.10.2021. године извршила је увид у
приложену документацију уз приложени
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје у пољопривреди и утврдила
чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
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став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Марјановић Биљана
посједује 6 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица износи
70,00 КМ по грлу.
Именована је испунила све услове
за исплату новчаног подстицаја у висини
од 420,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву
рјешено као у диспозитиву овог рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-56/21
Датум: 21.10.2021.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде
(„Службени гласник општине Петрово“,
број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Блажановић Љубиши из Порјечине,
општина Петрово, признаје се право на
новчани подстицај у износу од 280,00 КМ
на име узгоја квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица у 2021. години.
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2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5620058149772440 код NLB Banka a.d.
Образложење
Дана 30.09.2021. године пољопривредни произвођач Блажановић Љубиша
из Порјечине, обратио се надлежном
општинском одјељењу Захтјевом број: 0646/21 за признавање права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица у 2021.
години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“,
дана 14.10.2021. године извршила је увид у
приложену документацију уз приложени
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје у пољопривреди и утврдила
чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити најмање годину дана) прописану чланом 6. став
2. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Блажановић Љубиша
посједује 4 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
280,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву
рјешено као у диспозитиву овог рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против овог рјешења може се уложити 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: 02-014-4-57/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде
(„Службени гласник општине Петрово“,
број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Трипуновић Сретку из Порјечине, општина Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 210,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5620058033287468 код NLB Razvojna
banka.
Образложење
Дана 30.09.2021. године пољопривредни произвођач Трипуновић Сретко из
Порјечине, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-45/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“, дана 14.10.2021. године извршила
је увид у приложену документацију уз
приложени Захтјев за остваривање права
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на новчане подстицаје у пољопривреди и
утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Трипуновић Сретко посједује 3 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
210,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине
Петрово“, број: 5/21), те је због тога по
Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-58/21
Датум: 21.10.2021.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде
(„Службени гласник општине Петрово“,
број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
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РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Трипуновић Драгану из Порјечине, општина Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 350,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена на текући рачун број: 45332414000
код UniCredit Bank a.d.
Образложење
Дана 30.09.2021. године пољопривредни произвођач Трипуновић Драган из
Порјечине, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-44/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“,
дана 14.10.2021. године извршила је увид у
приложену документацију уз приложени
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје у пољопривреди и утврдила
чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни
произвођач Трипуновић Драган посједује 5
грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија
за узгоj квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица износи 70,00 КМ по
грлу.
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Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
350,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву
рјешено као у диспозитиву овог рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-59/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Статута општине Петрово („ Службени гласник
општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Лазаревић Браниславу из Сочковца,
општина Петрово, признаје се право на
новчани подстицај у износу од 350,00 КМ
на име узгоја квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5620058100237353 код NLB Banka a.d.
Образложење
Дана 29.09.2021. године пољопривредни произвођач Лазаревић Бранислав
из Сочковца, обратио се надлежном
општинском одјељењу Захтјевом број: 0643/21 за признавање права на новчани подстицај за узгој квалитетно-приплодних
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крмача и супрасних назимица у 2021.
години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“, дана 14.10.2021. године извршила
је увид у приложену документацију уз
приложени Захтјев за остваривање права
на новчане подстицаје у пољопривреди и
утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду за
приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Лазаревић Бранислав
посједује 5 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
350,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-60/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

16.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
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број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Јовичић Стојки из Сочковца, општина Петрово, признаје се право на новчани подстицај у износу од 210,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5620058106259307 код NLB Banka a.d.
Образложење
Дана 29.09.2021. године пољопривредни произвођач Јовичић Стојко из Сочковца, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-42/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021.години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“, дана 14.10.2021. године извршила
је увид у приложену документацију уз
приложени Захтјев за остваривање права
на новчане подстицаје у пољопривреди и
утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити најмање годину дана) прописану чланом 6. став
2. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде.
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Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Јовичић Стојко посједује 3 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетноприплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
210,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по
Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-61/21
Датум: 21.10.2021.
_______________________________________________________

17.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Вукојевић Милки из Кртове, општина Петрово, признаје се право на новчани подстицај у износу од 210,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити испла-
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ћена
на
текући
рачун
број:
5620058154991622 код NLB Razvojna banka a.d.
Образложење
Дана 29.09.2021. године пољопривредни произвођач Вукојевић Милка из
Кртове, обратила се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-41/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“, дана 14.10.2021. године извршила
је увид у приложену документацију уз
приложени Захтјев за остваривање права
на новчане подстицаје у пољопривреди и
утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити најмање годину дана) прописану чланом 6. став
2. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Вукојевић Милка посједује 3 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именована је испунила све услове
за исплату новчаног подстицаја у висини
од 210,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине
Петрово“, број: 5/21), те је због тога по
Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против овог рјешења може се уложити приговор начелнику општине Петро-

Сриједа, 24.11.2021. године

во у року од 8 (осам) дана од дана пријема.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-62/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Црналић Стеви из Порјечине, општина
Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 280,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5725260000018997 код MF banka.
Образложење
Дана 29.09.2021. године пољопривредни произвођач Црналић Стево из Порјечине, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-40/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“, дана 14.10.2021. године извршила
је увид у приложену документацију уз
приложени Захтјев за остваривање права
на новчане подстицаје у пољопривреди и
утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
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(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Црналић Стево посједује 4 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
280,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине
Петрово“, број: 5/21), те је због тога по
Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-63/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
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Марјановић Зорану из Порјечине, општина
Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 420,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5620058127433049 код NLB Razvojna banka a.d.
Образложење
Дана 28.09.2021. године пољопривредни произвођач Марјановић Зоран из
Порјечине, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-39/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“, дана 14.10.2021. године извршила
је увид у приложену документацију уз
приложени Захтјев за остваривање права
на новчане подстицаје у пољопривреди и
утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду за
приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Марјановић Зоран посједује 6 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетноприплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
420,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по За-
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хтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-64/21
Датум: 21.10.2021.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Поповић Душану из Сочковца, општина
Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 210,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5520001960461631 код Addiko Bank.
Образложење
Дана 28.09.2021. године пољопривредни произвођач Поповић Душан из Сочковца, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-38/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“,
дана 14.10.2021. године извршила је увид у
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приложену документацију уз приложени
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје у пољопривреди и утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Поповић Душан посједује 3 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
210,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-65/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

21.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
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РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Ковачевић Младену из Кртове, општина
Петрово, признаје се право на новчани подстицај у износу од 350,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021.години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5725260000018706 код MF Banka.
Образложење
Дана 28.09.2021. године пољопривредни произвођач Kовачевић Младен из
Кртове, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-37/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“, дана 14.10.2021. године извршила
је увид у приложену документацију уз
приложени Захтјев за остваривање права
на новчане подстицаје у пољопривреди и
утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду за
приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити најмање годину дана) прописану чланом 6. став
2. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Ковачевић Младен посједује 5 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
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Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
350,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-66/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

22.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Ристић Ненаду из Какмужа, општина
Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 560,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021.години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5725260000015990 код MF Banka.
Образложење
Дана 27.09.2021. године пољопривредни произвођач Ристић Ненад из Какмужа, обратио се надлежном општинском
одјељењу Захтјевом број: 06-36/21 за признавање права на новчани подстицај за

Страна 21 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“, дана 14.10.2021. године извршила
је увид у приложену документацију уз
приложени Захтјев за остваривање права
на новчане подстицаје у пољопривреди и
утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Ристић Ненад посједује
8 грла, а према члану 6. Правилника о
условима и начину остваривања новчаних
подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица износи 70,00 КМ
по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
560,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-67/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________
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23.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Ристић Љубану из Какмужа, општина
Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 210,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5725260000002410 код MF Banka.
Образложење
Дана 27.09.2021. године пољопривредни произвођач Ристић Љубан из Какмужа, обратио се надлежном општинском
одјељењу Захтјевом број: 06-34/21 за признавање права на новчани подстицај за
узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“, дана 14.10.2021. године извршила је увид у приложену документацију
уз приложени Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди
и утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
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се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Ристић Љубан посједује 3 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
210,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине
Петрово“, број: 5/21), те је због тога по
Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-68/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

24.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Васић Драгану из Сочковца, општина Петрово, признаје се право на новчани по-
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дстицај у износу од 280,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021.години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена
на
текући
рачун
број:
5620058119374968 код NLB Banka a.d.
Образложење
Дана 27.09.2021. године пољопривредни произвођач Васић Драган из Сочковца, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-35/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“,
дана 14.10.2021. године извршила је увид у
приложену документацију уз приложени
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје у пољопривреди и утврдила
чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Васић Драган посједује
4 грла, а према члану 6. Правилника о
условима и начину остваривања новчаних
подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица износи 70,00
КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
280,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву
рјешено као у диспозитиву овог рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против овог рјешења може се уло-
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жити приговор начелнику општине Петрово у року од 8 (осам) дана од дана
пријема.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-69/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

25.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Симић Зорану из Карановца, општина Петрово, признаје се право на новчани подстицај у износу од 490,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном произвођачу бити исплаћена на текући рачун број: 45351470000
код UniCredit Bank a.d.
Образложење
Дана 27.09.2021. године пољопривредни произвођач Симић Зоран из Карановца, обратио се надлежном општинском
одјељењу Захтјевом број: 06-33/21 за признавање права на новчани подстицај за
узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“,
дана 14.10.2021. године извршила је увид у
приложену документацију уз приложени
Захтјев за остваривање права на новчане
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подстицаје у пољопривреди и утврдила
чињенично стање.
Констатовано је да подносилац
захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Симић Зоран посједује
7 грла, а према члану 6. Правилника о
условима и начину остваривања новчаних
подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица износи 70,00 КМ
по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
490,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), те је због тога по Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-70/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

26.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
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РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Ракановић Миленку из Сочковца, општина
Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 210,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном
произвођачу
бити
исплаћена на текући рачун број:
5725260000018318 код MF Banka.
Образложење
Дана 27.09.2021. године пољопривредни произвођач Ракановић Миленко из
Сочковца, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-32/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021.години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“,
дана 14.10.2021. године извршила је увид у
приложену документацију уз приложени
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје у пољопривреди и утврдила
чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Ракановић Миленко
посједује 3 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетноприплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
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Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
210,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине
Петрово“, број: 5/21), те је због тога по
Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-71/21
Датум: 21.10.2021.
_______________________________________________________

27.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Недељковић Зорану из Порјечине, општина Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 210,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном
произвођачу
бити
исплаћена на текући рачун број:
5621008016506954 код NLB Razvojna
banka.
Образложење
Дана 30.09.2021. године пољопривредни произвођач Недељковић Зоран из
Порјечине, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-50/21
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за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“, дана 14.10.2021. године извршила
је увид у приложену документацију уз
приложени Захтјев за остваривање права
на новчане подстицаје у пољопривреди и
утврдила чињенично стање.
Констатовано је да подносилац захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду
за приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Недељковић Зоран
посједује 3 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетноприплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
210,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине
Петрово“, број: 5/21), те је због тога по
Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-72/21
Датум: 21.10.2021.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник

Сриједа, 24.11.2021. године

РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Петрово“, број: 5/21), Начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ КВАЛИТЕТНОПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И
СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
1. Пољопривредном произвођачу
Стјепановић Зорану из Какмужа, општина
Петрово, признаје се право на новчани
подстицај у износу од 210,00 КМ на име
узгоја квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
2. Новчана подстицајна средства ће
пољопривредном
произвођачу
бити
исплаћена на текући рачун број:
5620058137380787 код NLB Banka a.d.
Образложење
Дана 30.09.2021. године пољопривредни произвођач Стјепановић Зоран из
Какмужа, обратио се надлежном општинском одјељењу Захтјевом број: 06-49/21
за признавање права на новчани подстицај
за узгој квалитетно-приплодних крмача и
супрасних назимица у 2021. години.
Комисија за провјеру испуњености
услова за кориштење подстицајних средстава у складу са одредбама „Правилника
о условима и начину остваривањa новчаних подстицаја за развој пољопривреде“,
дана 14.10.2021. године извршила је увид у
приложену документацију уз приложени
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје у пољопривреди и утврдила
чињенично стање.
Констатовано је да подносилац
захтјева има сву потребну документацију
(копију личне карте, копију текућег рачуна, препис картона употребе у приплоду за
приплодне крмаче и супрасне назимице,
овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање годину дана) прописану чланом 6.
став 2. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде.
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Такође је констатовано да пољопривредни произвођач Стјепановић Зоран
посједује 3 грла, а према члану 6. Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде, премија за узгоj квалитетноприплодних крмача и супрасних назимица
износи 70,00 КМ по грлу.
Именовани је испунио све услове за
исплату новчаног подстицаја у висини од
210,00 КМ сходно критеријумима Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине
Петрово“, број: 5/21), те је због тога по
Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог
рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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: 02-014-4-73/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

29.
На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 87. став 3.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 99-1/21 од 28.09.
2021. године, на приједлог Кризног штаба
општине Петрово за борбу против вируса
корона,Начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID-19) на
територији општине Петрово
1. У циљу спречавања ширења
вируса корона SARS-COV-2 од 28.09.2021.
до 12.10. 2021. године забрањује се:
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- сва јавна окупљања у групама
већим од 120 лица,
- сва приватна окупљања која се не
одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица
2. Од 28.09.2021. до 12.10.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:
- свим врстама угоститељских објекта за исхрану и пиће укључујући објекте
који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.)
-приређивачима игара на срећу
(кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)
3. Изузетно од тачке 2. прве алинеје
ове Наредбе од 28.09.2021. до 12.10.2021.
године, у периоду од 06:00 до 02:00 часа
наредног дана , дозвољава се рад ноћним
клубовима, уз строго придржавање
мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“.
4. Од 28.09.2021. године у периоду
од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а
изузетно од тачке 1., прве алинеје ове
Наредбе, дозвољавају се:
- такмичарске активности спортских
организација и спортиста уз присуство
публике и уз строго придржавање мјера
прописаних од стране ЈЗУ „Института за
јавно здравство Републике Српске“
- организација културних и традиционалних манифестација на отвореном уз
строго придржавање мјера прописаних од
стране ЈЗУ „Института за јавно здравство
Републике Српске“
5. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се уз пуну одговорност
организатора уз строго спровођење мјера
прописаних од стране ЈЗУ „Института за
јавно здравство Републике Српске“.
6. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску
(прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и
на отвореном простору те да се придржавају упутстава „Института за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у
затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
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7. Од обавезе ношења заштитне
маске су изузета:
1) дјеца млађа од седам година
живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са
сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку и
спортску активност у оквиру спортских
објеката.
8. Препоручује се грађанима да на
отвореном простору користе заштитне
маске уколико није могуће одржавати
физичко растојање од два метра, а у складу
са упутством „Института за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење
заштитне маске на отвореном простору.
9. Обавезују се продајни објекти да
одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера у заједничким
просторима објекта у складу са тачком
6.овог закључка са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора
објекта.
10. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима
да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који
користе њихове услуге а немају их,
4) придржавају
се
упутства“
Института за јавно здравство Републике
Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.,
5) одреде једно или више лица за
спровођење епидемилошких мјера унутар
продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера
11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за
обављање дјелатности прилагоде мјерама
прописаним од стране ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за
спречавање појаве и ширења COVID-19
болести на радном мјесту.
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
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у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
13. Субјекти који пружају услуге
грађанима дужни су:
- организовати свој рад уз примјену
прописаних епидемиолошких мјера од
стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство
Републике Српске“
- на улазу у објекат поставити
обавјештење о укупном броју лица која
могу боравити у односу
на његову
површину
14. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења
дужни су организовати свој рад са
грађанима на следећи начин:
-на улазу у службене просторије
ограничити број особа које истовремено
могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
-одржавати растојање у затвореним
просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
-омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицима локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне
баријере на радном мјесту која пружа
довољну заштиту запосленом и кориснику.
15.Ступањем на снагу ове Наредбе,
ставља се ван снаге Наредба о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на територији општине Петрово, број 02-014-1-94-91/21 од 13.09.2021.
године.
16. Ова Наредба ступа на снагу
28.09.2021. године а бит ће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-94-92/21
Датум: 28.09.2021.
_______________________________________________________

30.
На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 87. став 3.
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Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 100-1/21 од 11.10.
2021. године, на приједлог Кризног штаба
општине Петрово за борбу против вируса
корона, Начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID-19) на
територији општине Петрово
1. У циљу спречавања ширења
вируса корона SARS-COV-2 од 12.10.2021.
до 01.11.2021.године забрањује се:
- сва јавна окупљања у групама
већим од 120 лица ,
- сва приватна окупљања која се не
одржавају на јавном мјесту у групама
већим од 70 лица
2. Од 12.10.2021. до 01.11.2021.
године ограничава се радно вријеме у
периоду од 06:00 до 24:00 часа:
- свим врстама угоститељских
објекта за исхрану и пиће укључујући
објекте који послују самостално или у
оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне
станице, објекти за смјештај и др.)
- приређивачима игара на срећу
(кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)
3. Изузетно од тачке 2. прве алинеје
ове Наредбе од 12.10.2021. до 01.11.2021.
године, у периоду од 06:00 до 02:00 часа
наредног дана, дозвољава се рад ноћним
клубовима, уз строго придржавање мјера
прописаних од стране ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“.
4. Од 12.10.2021. године у периоду
од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а
изузетно од тачке 1., прве алинеје ове
Наредбе, дозвољавају се:
- такмичарске активности спортских
организација и спортиста уз присуство
публике и уз строго придржавање мјера
прописаних од стране ЈЗУ „Института за
јавно здравство Републике Српске“
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- организација културних и традиционалних манифестација на отвореном уз
строго придржавање мјера прописаних од
стране ЈЗУ „Института за јавно здравство
Републике Српске“
5. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се уз пуну одговорност
организатора уз строго спровођење мјера
прописаних од стране ЈЗУ „Института за
јавно здравство Републике Српске“.
6. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и
на отвореном простору те да се придржавају упутстава „Института за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у
затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
7. Од обавезе ношења заштитне
маске су изузета:
1) дјеца млађа од седам година
живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са
сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку и
спортску активност у оквиру спортских
објеката.
8. Препоручује се грађанима да на
отвореном простору користе заштитне
маске уколико није могуће одржавати
физичко растојање од два метра, а у складу
са упутством „Института за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење
заштитне маске на отвореном простору.
9. Обавезују се продајни објекти да
одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта у складу са тачком 6. овог
закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности
од површине укупног простора објекта.
10. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима
да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који
користе њихове услуге а немају их,
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4) придржавају се упутства“ Института за јавно здравство Републике Српске“
за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.,
5) одреде једно или више лица за
спровођење епидемилошких мјера унутар
продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера
11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за
обављање дјелатности прилагоде мјерама
прописаним од стране ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за
спречавање појаве и ширења COVID-19
болести на радном мјесту.
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
13. Субјекти који пружају услуге
грађанима дужни су:
- организовати свој рад уз примјену
прописаних епидемиолошких мјера од
стране ЈЗУ “ Института за јавно здравство
Републике Српске“
- на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу
боравити у односу на његову површину
14. Републички органи управе,
органи јединица локалне самоуправе и
остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад са
грађанима на следећи начин:
-на улазу у службене просторије
ограничити број особа које истовремено
могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
-одржавати растојање у затворе-ним
просторима од најмање два метра, уз
благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
-омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицима локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне
баријере на радном мјесту која пружа
довољну заштиту запосленом и кориснику.
15.Ступањем на снагу ове Наредбе,
ставља се ван снаге Наредба о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на територији општине Петро-
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во, број 02-014-1-94-92/21 од 28.09.2021.
године.
16.Ова Наредба ступа на снагу
12.10.2021. године а бит ће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-94-93/21
Датум: 12.10.2021.
_______________________________________________________

31.
На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 87. став 3.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 102-1/21 од 01.11.
2021. године, на приједлог Кризног штаба
општине Петрово за борбу против вируса
корона,Начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID-19) на
територији општине Петрово
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-COV-2 од 01.11.2021.
до 15.11.2021. године забрањује се:
- сва јавна окупљања у групама
већим од 120 лица,
- сва приватна окупљања која се не
одржавају на јавном мјесту у групама
већим од 70 лица
2. Од 01.11.2021. до 15.11.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:
- свим врстама угоститељских објекта за исхрану и пиће укључујући објекте
који послују самостално или у оквиру
других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.)
-приређивачима игара на срећу
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(кладионице, аутомат клубови, казина,
томболе и др.)
3. Изузетно од тачке 2. прве алинеје
ове Наредбе од 01.11.2021. до 15.11.2021.
године, у периоду од 06:00 до 02:00 часа
наредног дана, дозвољава се рад ноћним
клубовима, уз строго придржавање
мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“.
4. Од 01.11.2021. године у периоду
од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а
изузетно од тачке 1., прве алинеје ове
Наредбе, дозвољавају се:
- такмичарске активности спортских
организација и спортиста уз присуство
публике и уз строго придржавање мјера
прописаних од стране ЈЗУ „Института за
јавно здравство Републике Српске“
- организација културних и традиционалних манифестација на отвореном уз
строго придржавање мјера прописаних од
стране ЈЗУ „Института за јавно здравство
Републике Српске“
5. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се уз пуну одговорност
организатора уз строго спровођење мјера
прописаних од стране ЈЗУ „Института за
јавно здравство Републике Српске“.
6. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном
тако и на отвореном простору те да се
придржавају упутстава „Института за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности
од дјелатности која се обавља.
7. Од обавезе ношења заштитне
маске су изузета:
1) дјеца млађа од седам година
живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са
сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку и
спортску активност у оквиру спортских
објеката.
8. Препоручује се грађанима да на
отвореном простору користе заштитне
маске уколико није могуће одржавати
физичко растојање од два метра, а у складу
са упутством „Института за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење
заштитне маске на отвореном простору.
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9. Обавезују се продајни објекти да
одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта у складу са тачком 6. овог
закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности
од површине укупног простора објекта.
10. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима
да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који
користе њихове услуге а немају их,
4) придржавају се упутства “Института за јавно здравство Републике Српске“
за организовање рада у зависности од
дјелатности коју обављају.,
5) одреде једно или више лица за
спровођење епидемилошких мјера унутар
продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера
11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за
обављање дјелатности прилагоде мјерама
прописаним од стране ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за
спречавање појаве и ширења COVID-19
болести на радном мјесту.
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија
у складу са упутством ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“
13. Субјекти који пружају услуге
грађанима дужни су:
- организовати свој рад уз примјену
прописаних епидемиолошких мјера од
стране ЈЗУ “Института за јавно здравство
Републике Српске“
- на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу
боравити у односу на његову површину
14. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења
дужни су организовати свој рад са грађанима на следећи начин:
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-на улазу у службене просторије
ограничити број особа које истовремено
могу да уђу и бораве у просторијама органа,
-одржавати растојање у затвореним
просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
-омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицима локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне
баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
15.Ступањем на снагу ове Наредбе,
ставља се ван снаге Наредба о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на територији општине Петрово, број 02-014-1-94-93/21 од 12.10.
2021. године.
16. Ова Наредба ступа на снагу
01.11.2021. године а бит ће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-94-94/21
Датум: 01.11.2021.

Сриједа, 24.11.2021. 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: 02-014-1-253/21
Датум: 14.10.2021.
_______________________________________________________

33.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21),
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
74. Статута општине Петрово ( „Службени
гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

_______________________________________________________

32.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21),
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 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
700,00 KM
на конто 412300- Расходи за режијски материјал 700,00 КМ (организациони код 00380130), период септембар
2021. године.

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
400,00 KM
на конто 487200-Трансфери ентитету 400,00 КМ (организациони код
00380130), период октобар 2021. 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: 02-014-1-264/21
Датум: 25.10.2021.
_______________________________________________________
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34.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21),
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
74. Статута општине Петрово ( „Службени
гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

Сриједа, 24.11.2021. године

не Петрово као инвеститора, прати извођење радова по Уговору о додатном асфалтирању путног правца Бријесница ДоњаТумаре-Пањик, број 02-014-6-106/21 од
09.11.2021. 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: 02-014-4-74/21
Датум: 09.11.2021.
_______________________________________________________

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава општине Петрово (организациони код 99999999), како слиједи:
са конта 372200- Буџетска резерва
1.000,00 KM
на конто 412300-Расходи за режијски материјал 1.000,00 КМ (организациони код 00380130), период септембар
2021. године.

36.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 74. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број
8/17), a у складу са чланом 7. Уредбе Владе Републике Српске о условима и начину
плаћања готовим новцем („Службени гласник РС“ бр. 86/12), Начелник општине
Петрово доноси

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О
БЛАГАЈНИЧКОМ МАКСИМУМУ

Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.

Члан 1.
У
Одлуци
о
благајничком
максимуму („Службени гласник општине
Петрово“, број 1/2021) у члану 1. број
„1.000,00“ се мијења и гласи „2.000,00“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-231/21
Датум: 23.09.2021.
_______________________________________________________

35.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и
61/21) и члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово
доноси
РЈЕШЕЊЕ
1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши
стручни сарадник за инфраструктуру, именује се као лице задужено да у име општи-

Члан 2.
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: 02-014-1-240/21
Датум: 04.10.2021.
_______________________________________________________

37.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21)
и члана 74. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 8/17), Начелник општине Петрово доноси
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РЈЕШЕЊЕ
1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши
стручни сарадник за инфраструктуру, именује се као лице задужено да у име општине Петрово као инвеститора, прати извођење радова по Уговору о додатном асфалтирању путног правца Бријесница ДоњаТумаре-Пањик, број 02-014-6-108/21 од
10.11.2021. 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: 02-014-4-75/21
Датум: 10.11.2021.

Сриједа, 24.11.2021. године

жбени гласник општине Петрово“ број
2/21) и члана 74. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број
8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Центар за социјални рад“
Петрово (организациони код 00380300),
како слиједи:
са конта 412530-Расходи за текуће
одржавање опреме 21,00 КМ
на конто 412721-Расходи за осигурање возила 21,00 КМ период новембар
2021. године.

_______________________________________________________

38.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21)
и члана 74. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 8/17) Начелник општине Петрово
доноси

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.

РЈЕШЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-272/21
Датум: 03.11.2021.

1. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ, виши
стручни сарадник за инфраструктуру, именује се као лице задужено да у име општине Петрово као инвеститора, прати извођење радова по Уговору о асфалтирању путних праваца на територији општине
Петрово по пројекту марка на марку, број
02-014-6-89/21 од 17.09.2021. 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: 02-014-4-55/21
Датум: 21.09.2021.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.

_______________________________________________________

40.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21),
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 74.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 8/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

_______________________________________________________

39.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана
8. став 3. Одлуке о извршењу буџета
општине Петрово за 2021 годину („Слу-

Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава ЈУ „Културно-туристички и спортски
центар“
(организациони
код
000380500), како слиједи:
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са конта 411100-Расходи за бруто
плате запослених 7.000,00 КМ
на конто 638100- Издаци за накнаде
плата за родитељско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног
осигурања 7.000,00 КМ
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: 02-014-1-257/21
Датум: 18.10.2021.
_______________________________________________________

41.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21)
и члана 35.став 2., а у вези са чланом 31.
тачка в) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), те члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 8/17), Начелник општине Петрово, доноси
ОД Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА
2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђује се Нацрт ребаланса буџета
општине Петрово за 2021. годину са прегледом планираних буџетских средстава и
буџетских издатака у табеларном прегледу
по организационој, економској и функционалној класификацији, који су саставни
дио ове одлуке.
Планирана буџетска средства:
- Порески приходи 2.220.200,00 КМ
- Непорески приходи
251.530,00 КМ
- Грантови
202.920,00 КМ
- Трансфери између или унутар јединица власти
337.260,00 КМ
- Примици за нефинансијску имовину
100.800,00 КМ

Сриједа, 24.11.2021. године

- Остали примици 27.050,00 КМ
- Неутрошена средства из 2020.
године
211.510,00 КМ
УКУПНО
3.351.270,00 КМ
Планирани буџетски издаци:
- Расходи за лична примања
1.079.460,00 КМ
- Расходи по основу коришћења роба и услуга
530.670,00 КМ
- Расходи финансирања и др.финанс.трош.
63.720,00 КМ
- Субвенције
57.000,00 КМ
- Грантови
297.460,00 КМ
- Дознаке на име социјалне заштите
471.150,00 КМ
- Расходи финансирања
2.400,00 КМ
- Трансфери између и унутар јединица власти
3.000,00 КМ
- Буџетска резерва 15.400,00 КМ
- Издаци за нефинансијску имовину
579.290,00 КМ
- Издаци за отплату дугова
242.290,00 КМ
- Остали издаци
9.430,00 КМ
УКУПНО
3.351.270,00 КМ
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-268/21
Датум: 01.11.2021.
_______________________________________________________

42.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21)
и члана 31. тачка в) Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16), те члана 74. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 8/17), Начелник
општине Петрово, доноси
ОД Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђује се Нацрт буџета општине
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Петрово за 2022. годину са прегледом планираних буџетских средстава и буџетских
издатака у табеларном прегледу по организационој, економској и функционалној
класификацији, који су саставни дио ове
одлуке.
Планирана буџетска средства:
- Порески приходи 2.235.430,00 КМ
- Непорески приходи
308.790,00 КМ
- Грантови
35.500,00 КМ
- Трансфери између или унутар јединица власти
251.650,00 КМ
- Примици за нефинансијску имовину
250.000,00 КМ
- Примици од задуживања
- Остали примици
13.120,00 КМ
- Неутрошена средства из 2021. године
17.900,00 КМ
УКУПНО
3.162.390,00 КМ
Планирани буџетски издаци:
- Расходи за лична примања
1.148.410,00 КМ
- Расходи по основу коришћења роба и услуга
520.500,00 КМ
- Расходи финансирања и др.финанс.трош.
54.910,00 КМ
- Субвенције
60.600,00 КМ
- Грантови
303.210,00 КМ
- Дознаке на име социјалне заштите
479.000,00 КМ
- Расходи финансирања и др.финанс.трошкови и расходи трансакц.размјене између или унутар јединица власти
2.600,00 КМ
- Трансфери између или унутар јединица власти
800,00 КМ
- Буџетска резерва 40.000,00 КМ
- Издаци за нефинансијску имовину
315.120,00 КМ
- Издаци за отплату дугова
228.220,00 КМ
- Остали издаци
9.020,00 КМ
УКУПНО
3.162.390,00 КМ
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-267/21
Датум: 01.11.2021.
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43.
На основу члана члана 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске" број 97/16 и 36/19), и
члана 118. Закона о уређењу простора и
грађењу ("Службени гласник Републике
Српске" број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),
Начелник општине Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
o именовању стручног надзора
I
Стручни надзорнад извођењем радова на изградњи наткривене терасе дјечијег вртића у Петрову, у Улици Озренских одреда број 60, а који ће се изводити
по Уговору број: „02-014-6-84/21“од 08.09.
2021. године закљученим са „ĆOSIĆPROMEX“ д.о.о. Жабљак бб, Усора; повјерава
се „МВО Инжењеринг“ д.о.о. Добој са лиценцом број ПЛ-2449/2020 од 17.12.2020.
године, издата од стране Министарства за
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
II
У вршењу стручног надзора, Надзорни орган је дужан да се придржава одредби и поступа према члану 119. Закона о
уређењу простора и грађењу.
III
По завршетку радова из члана I ове
одлуке, Надзорни орган ће сачинити и
Општини Петрово доставити извјештај о
извршеном надзору над изведеним радовима.
IV
Новчана накнада за рад Надзорног
органа биће регулисана уговором.
V
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављено
у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-54/21
Датум: 08.09.2021.
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Програм зимског одржавања улица локалних и некатегорисаних путева
2. Одлука о продаји непокретности
3. Одлука о одобравању капиталног гранта Ловачком удружењу „Озрен“ Петрово
4. Одлука о одобравању новчаних средстава
(МЗ Пањик)
5. Одлука о покретању иницијативе за издвајање ШУ „Петрово“ из ШГ „Добој“ и формирање ШГ „Озрен“ Петрово у шумско привредном подручју „Петровско“
6. Одлука о именовању Комисије за провођење
јавног намметања (лицитације) за продају
непокретности
7. Закључак по Нацрту ребаланса буџета
општине Петрово за 2021. годину
8. Закључак по Нацрту буџета општине Петрово за 2022. годину
9. Закључак по информацији о геолошким
истраживањима која на територији општине
Петрово врши „Медени Бријег“ доо Бијељина
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10. Одлука о именовању Организационог одбора за одржавање манифестације „Озренска
јесен 2021“
11. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Марјановић
Биљана из Порјечине)
12. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Блажановић
Љубиша из Порјечине)
13. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Трипуновић
Сретко из Порјечине)
14. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Трипуновић
Драган из Порјечине)
15. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Лазаревић
Бранислав из Сочковца)
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16. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Јовичић Стојко из Сочковца)
17. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Вукојевић
Милка из Кртове)
18. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Црналић
Стево из Порјечине)
19. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Марјановић
Зоран из Порјечине)
20. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Поповић
Душан из Сочковца)
21. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Ковачеић
Младен из Кртове)
22. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Ристић Ненад
из Какмужа)
23. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Ристић Љубан из Какмужа)
24. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Васић Драган
из Сочковца)
25. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Симић Зоран
из Карановца)
26. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Ракановић
Миленко из Сочковца)
27. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Недељковић
Зоран из Порјечине)
28. Рјешење о признавању права на новчани
подстицај за узгој квалитетно-приплодних
крмача и супрасних назимица (Стјепановић
Зоран из Какмужа)
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29. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
30. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
31. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији
општине Петрово
32. Одлука о реалокацији средстава
33. Одлука о реалокацији средстава
34. Одлука о реалокацији средстава
35. Рјешење (Јеленко Ђурановић)
36. Одлука о измјени Одлуке о благајничком
максимуму
37. Рјешење (Јеленко Ђурановић)
38. Рјешење (Јеленко Ђурановић)
39. Одлука о реалокацији средстава буџетског
корисника
40. Одлука о реалокацији средстава
41. Одлука о утврђивању Нацрта ребаланса буџета општине Петрово за 2021. годину
42. Одлука о утврђивању Нацрта буџета
општине Петрово за 2022. годину
43. Рјешење о именовању стручног надзора
(„МВО Инжењеринг“ доо Добој)
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