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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 1                     Петрово,  09.03.2022. године            Година: XXX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 39. став 2. тачка 5.  

Закона о локалној управи и самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 

2. тачка 5. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 07.03.2022. го-

дине донијела је  
 

П Р О Г Р А М 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2022. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Овим програмом се дефинише утро-

шак буџетских средстава општине Петрово 

намијењених за капиталне пројекте општи-

не, али се дефинишу и други извори фина-

нсирања. 

Да би се задовољиле основне потре-

бе грађана и локалне заједнице у цјелини 

неопходно је улагати одређена финанси- 
 

 
 

јска средства у изградњу и одржавање 

инфраструктурних објеката. 

Програм је израђен за 2022. годину, 

разрађен по изворима финансирања у табе-

ларном прегледу. 

 

Члан 2. 

Капитална улагања планирана из 

властитих средстава у Буџету општине Пе-

трово за 2022. годину су недовољна за 

реализацију приоритетних пројеката, те ће 

се приступити финансирању капиталних 

пројеката и из других извора финансирања 

(учешће грађана,  кредитна средства и дру-

гих извора).  

                 

Члан 3. 

Програмом капиталних улагања 

општине Петрово за 2022. годину распо-

ређује се на пројекте и изворе из којих ће 

бити финансирани, а представљени су у 

табели.

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2022. ГОДИНИ  

ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

 

Р.Б. 
КАПИТАЛНА 

УЛАГАЊА 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

УКУПНО 
БУЏЕТ ГРАЂАНИ 

КРЕДИТНА 

СРЕДСТВА 
ОСТАЛО 

  
511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 

418.217,00 

1. 

Издаци по пројектима  

међународних 

организација: UNDP – 

пројекат „Јачање улоге 

МЗ“ за МЗ Петрово, 

Калуђерица, Какмуж, 

Сочковац и Порјечина 

5х15.930,00 КМ 95.000,00 0,00 0,00` 0,00 95.000,00 

2. 

Издаци за прибављање 

објеката за посебне 

социјалне групе 
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

3. 

Издаци за изградњу Дома 

културе у МЗ Какмуж 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
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4. 

Издаци за прибављање 

асфалтних путних 

праваца-пројекат „марка 

на марку“ 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 90,000,00 

5. 

Издаци за изградњу 

уличне расвјете 

7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

6. 

Издаци за изграднју 

тротоара 

15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

7. 

Издаци за побољшање 

водоснабдијевања у МЗ 

Карановац 
0,00 0,00 59.400,00 77.600,00 137.000,00 

8. 

Реконструкција 

водозахвата Мала Прења 

1 и 2 
0,00 0,00 0,00 44.807,00 44.807,00 

7. 

Издаци за изградњу 

система за 

водоснабдијевање МЗ 

Петрово 13.410,00 0,00 0,00 0,00 13.410,00 

  

511200-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката 60.000,00 

1. 

Издаци за инвестиционо 

одржавање Дома културе 

у Петрову 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 

2. 

Инвестиционо одржавање 

путева 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

3. 

Инвестиционо одржавање 

уличне расвјете 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

  511300-Издаци за набавку постројења и опреме 10.900,00 

1. 

Набавка канцеларијског 

намјештаја 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

2. 

Набавка канцеларијских 

машина 50,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

3. 

Набавка телефонске 

опреме 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

4. 

Набавка рачунарске 

опреме 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

5. Набавка клима уређаја 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 

6. 

Набавка опреме за 

противпожарну заштиту 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 

7. 
Набавка aлата 

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

8. Набавка апарата за кафу 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

  УКУПНО 262.310,00 45.000,00 59.400,00 122.407,00 489.117,00 
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У складу са контним оквиром 

пројекти су обједињени у три групе: 

 

Група I – Издаци за прибављање 

зграда и објеката ће бити евидентирани на 

конту 511100 у укупном износу од  

418.217,00 КМ.  

У 2022. години планирамо 

95.000,00 КМ за учешће Општине у про-

јектима међународних организација. У 

јавним позивима за аплицирање капи-

талних пројеката претежно је потребно 

властито учешће, те је у Буџету потребно 

планирати напријед наведени издатак. 

У 2019. години донесен је Закон о 

социјалном становању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 54/19) којим је предвиђено стамбено 

збрињавање додјелом стамбених јединица 

у непрофитни закуп на одређено вријеме. 

Стамбене јединице социјалног становања 

чине јединице којим локална заједница 

располаже и стамбене јединице за чију се 

изградњу средства обезбјеђују из буџета 

Републике, локалних заједница, међуна-

родних институција, донаторских средста-

ва и на друге начине. Законом је пре-

двиђено и право субвенције закупнине, 

што се регулише одлуком јединице лока-

лне заједнице. Јединице локалне заједнице 

доносе правилник којим се прописује до-

дјела стамбених јединица социјалног ста-

новања, као и наћин управљања и одржа-

вања стамбених јединица. 

За напријед наведене потребе пла-

ниран је износ од 1.000,00 КМ. 

У Буџету за 2022. годину планирано 

је асфалтирање путних праваца-пројекат 

„марка на марку“. Вриједност пројекта 

износи 90.000,00 КМ, а финансирање  ће се 

вршити из средстава прикупљених од гра-

ђана у износу од 45.000,00 КМ и из вла-

ститих средстава у износу од 45.000,00 

КМ.  

За изградњу уличне расвјете из 

Буџета општине издвојићемо износ од 

7.000,00 КМ, а у складу са Одлуком о ули- 

 

чној расвјети број: 01-022-71/12 од 09.08. 

2012. године („Службени гласник општине 

Петрово“ број 8/12) и Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о уличној расвјети на по-

дручју општине Петрово број: 01-022-

39/17 од 13.07.2017. године („Службени 

гласник општине Петрово“ број 4/17). 

За изградњу тротоара у МЗ Петрово 

планиран је износ од 15.000,00 КМ што 

представља учешће Општине у суфина-

нсирању пројекта у чијем већем дијелу ће 

учествовати УНДП. 

За побољшање водоснабдијевања у 

МЗ Карановац планиран је износ од 

137.00,00 КМ. Овај пројекат ће бити фи-

нансиран дијелом из кредитних средстава 

(59.400,00 КМ). Преостали дио од 

77.600,00 КМ ће финансирати Фонд за за-

штиту животне средине. 

У 2022. години планирана је реко-

нструкција водозахвата Прења 1 и 2. oвај 

пројекат ће финансирати Влада Републике 

Српске. 

Изградња система за водоснабдије-

вање Петрова планирана је у износу од 

13.410,00 КМ.  Овај пројекат је већим дије-

лом завршен у 2020. години. 

 

Група II-Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката ће бити евидентирани на 

конту 511200 у укупном износу од 

60.000,00 КМ. 

У 2022. години је планирано инве-

стиционо одржавање Дома културе у Пе-

трову у износу од 35.000,00 КМ, а односи 

се на санирање крова на поменутом обје-

кту. 

За инвестиционо одржавање путева 

планиран је износ од 15.000,00 КМ. Утро-

шак ових средстава биће одређен Про-

грамом  одржавања  локалних путева, по-

љских канала и ријечних корита у 2022. 

години.    

Наведени издаци биће финансирани 

из Буџета општине Петрово за 2022. Го-

дину. 

 Издатке за инвестиционо одржава-

ње уличне расвјете у износу од 10.000,00 

КМ финансираћемо из Буџета општине 

Петрово за 2022. годину. 

 

Група III-Издаци за набавку по-

стројења и опреме ће бити евидентирана 

на конту 511300 у укупном износу од 

10.900,00 КМ, а односе се на следеће на-

бавке: 

• Канцеларијски намјештај у износу 

од 1.000,00 КМ, 
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• Канцеларијске машине 500,00 КМ, 

• Телефони у износу од 150,00 КМ, 

• Рачунарска опрема у износу од 

1.500,00 КМ, 

• Клима уређаји у износу од  650,00 

КМ, 

• Опрема за противпожарну зашти-

ту у износу од 6.000,00 КМ, 

• Алат у износу од 100,00 КМ и 

• Апарат за кафу у износу од 

1.000,00 КМ. 

Напријед наведена опрема ће бити 

финансирана из властитих средстава. Про-

грамом капиталних улагања за 2022. Го-

дину планирамо износ од 489.117,00 КМ. 

Из Буџета општине Петрово за 

2022. годину биће издвојен износ од 

262.310,00 КМ, грађани ће учествовати са 

45.000,00 КМ. Из кредитних средстава 

планирамо финансирати капитална улага-

ња у износу од 59.400,00 КМ и из осталих 

извора биће обезбјеђен износ од 262.310,00 

КМ. 
      

Члан 4. 

Овај програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-2/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 39. став 2. тачке 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 

36/19 и 61/21), а у вези са чланом 195. став 

3. Закона о водама Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) и члана 

38. став 2. тачке 5. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17) Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 07.03. 

2022. године донијела је  
 

П Р О Г Р А М  

НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА СРЕДСТАВА 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 

2022. ГОДИНУ 
 

I 

Овим програмом уређују се питања  

утрошка средстава која ће се прикупљати 

од посебних водних накнада у 2022. го-

дини, и то: оквирна висина средстава која 

се очекује по овом основу, утрошак сре-

дстава, органи надлежни за провођење 

активности у циљу реализације намјенског 

утрошка средстава и рок за провођење 

програма. 
 

II 

Планирана средства од посебних 

водних накнада у 2022. години износе 

18.000,00 КМ. 

Из 2021. године је остало 4.157,89 

КМ неутрошених средстава. 
 

III 

Приходи прикупљени од посебних 

водних накнада у износу од 22.157,89 КМ 

намјенски ће се утрошити за: 

1. Изградњу система за водосна-

бдијевање у МЗ Петрово 5.157,89 KM                         

2. Текући грант ЈКП „Вода“ Петро-

во за набавку хлора, резервних дијелова, 

водомијера и репроматеријала у сврху одр-

жавања водоводне мреже 15.000,00 КМ 

3. Чишћење ријечних корита  

2.000,00 КМ 
 

IV 

Начелник општине Петрово, надле-

жна одјељења Општинске управе и ЈКП 

„Вода“ ће проводити активности у циљу 

реализације овог програма. 

Координацију и праћење овог про-

грама и намјенски утрошак средстава од 

посебних водних накнада вршиће Мини-

старство пољопривреде, шумарства и во-

допривреде Републике Српске и надлежно 

одјељење Општинске управе Општине Пе-

трово. 
 

V 

Рок за провођење овог програма је 

31.12.2022. године. 
 

VI 

Овај програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“.    

                                                                                                 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-3/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 
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3. 

На основу члана 39. став 2. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 

36/19. и 61/21), члана 38. став 2. тачка 9. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), а у вези 

са чланом 119. Закона о спорту Републике 

Српске („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број 79/20) и члана 6. Правилника о 

категоризацији спортова, спортиста и спо-

ртских стручњака и стручњака у спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 56/21), Скупштина општине Петрово 

по прибављеном мишњељу Савјета за спо-

рт и младе Скупштине општине Петрово, 

број 01-013.1-2/22 од 25.02.2022. године, 

на сједници одржаној дана 07.03.2022. го-

дине, донијела је 

 

П Р О Г Р А М  

КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊА 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2022. ГОДИНУ 

          

    I – ОПШТИ УСЛОВИ 

 

 У складу са одредбама члана 67. За-

кона о спорту („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 79/20) спортска 

удружења и спортске организације стичу 

својство правног лица уписом у регистар 

који води надлежни суд на чијем подручју 

спортска организација има сједиште.  

 Право обављања спортских акти-

вности и дјелатности, спортске органи-

зације стичу након уписа у регистар на-

длежног регистрационог суда на чијем по-

дручју спортска организација има сједи-

ште, као и уписа који води министарство 

надлежно за послове спорта. 

 Спортске организације које својим 

програмима аплицирају за коришћење сре-

дстава из буџета општине Петрово пла-

нираних за финансирање спорта и физичке 

културе, треба да испуњавају следеће 

опште услове прописане Законом о спорту: 

1.  Да је извршена регистрација и 

упис спортске организације у судски ре-

гистар код надлежног суда; 

2.  Да спортске организације испу-

њавају услове из члана 45. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 79/20); 

3.  Да је извршен упис у спортски 

регистар код Министарства породице, 

омладине и спорта у Влади Републике 

Српске; 

4.  Да је извршено усклађивање ста-

тута и осталих нормативних аката са одре-

дбама Закона о спорту за спортске орга-

низације регистроване прије ступања на 

снагу Закона о спорту, те да имају код на-

длежног суда ажуран упис  лица  овла-

штеног за  заступање; 

5.  Да је извршена пријава и реги-

страција спортске организације у Пореској 

управи Републике Српске;  

6.  Да спортска организација има 

годишњи План и програм рада, разматран 

и усвојен од надлежног органа спортске 

организације;  

7.  Да се воде пословне књиге у 

складу са законским прописима;  

8.  Да испуњавају остале услове у 

складу са правилницима и нормативним 

актима гранских спортских савеза Репу-

блике Српске, Босне и Херцеговине и 

међународних спортских организација. 

 

II – КАТЕГОРИЗАЦИЈА  И ФИ-

НАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

На основу члана 119. Закона о спо-

рту („Службени гласник Републике Ср-

пске“, број 79/20), члана 4, и 5. Прави-

лника о категоризацији спортова, спор-

тиста и спортских стручњака и стручњака 

у спорту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 56/21),  а у складу са општим 

и материјалним условима развијености 

спорта у општини Петрово, спортским ре-

зултатима, традицијом, организацијом, ра-

звијености спортске гране, те категори-

зацијом спортова у Републици Српској, 

спортови и спортске организације општине 

Петрово разврставају се према следећој 

категоризацији спортских организација 

општине Петрово за 2022. годину: 

 

1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ 

 

К р и т е р и ј и  

У спортске организације прве кате-

горије разврставају се спортске органи-

зације општине Петрово које поред 
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општих услова испуњавају и следеће кри-

терије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у првој категорији спортова на основу 

Правилника о категоризацији спортова, 

спортиста и спортских стручњака и стру-

чњака у спорту („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 56/21);   

- Да у свом раду имају заступљене 

све такмичарске селекције; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку ку-

лтуру и друге сегменте друштвеног живота 

општине Петрово; 

- Да представљају по организацији, 

стручном раду, броју селекција и спор-

тиста, носиоце развоја спорта општине Пе-

трово. 

На основу предходних критерија у 

спортске организације прве категорије свр-

ставају се спортске организације из сле-

дећих спортова:  

- фудбал - ФК „Озрен“ Петрово,   

- фудбал - ФК „Звијезда“ Какмуж,  

- фудбал - ЖФК „Слога“ Какмуж-

Петрово, 

- џудо - ЏК „Озрен“ Петрово,  

- џудо -  ЏК „Мороте“ Карановац-

Петрово, 

- кошарка – СКК „Озрен“ Петрово. 

За годишњи програме спортских 

организација прве категорије из буџета 

општине биће издвојено 45.200,00 КМ или 

76,10% од укупних средстава  намије-

њених за финансирање спортских органи-

зација а усмјерених преко ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово, и 

то: 

- ФК „Озрен“ Петрово – 11.100,00 

КМ,   

- ФК „Звијезда“ Какмуж– 10.900,00 

КМ,  

- ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово – 

5.300,00 КМ, 

- ЏК „Озрен“ Петрово – 6.700,00 

КМ,  

- ЏК „Мороте“ Карановац-Петрово 

– 4.800,00 КМ, 

- СКК „Озрен“ Петрово – 6.400,00 

КМ. 

 

2. СПОРТСКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ 

 

К р и т е р и ј и  

У спортске организације друге ка-

тегорије сврставају се спортске органи-

зације које поред општих услова испу-

њавају и следеће критерије: 

- Да се спортске организације на-

лазе у другој категорији спортова на 

основу Правилника о категоризацији 

спортова, спортиста и спортских стру-

чњака и стручњака у спорту („Службени 

гласник Републике Српске“, број 56/21); 

- Да у свом раду имају заступљен 

рад са млађим такмичарским селекцијама; 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својом масовношћу, радом и 

резултатима афирмишу спорт, физичку ку-

лтуру и друге сегменте друштвеног живота 

општине Петрово. 

На основу предходних критерија у 

спортске организације друге категорије 

сврставају се спортске организације из 

следећих спортова:   

-  стони тенис - СТК „Озрен“ Ка-

кмуж – Петрово, 

-  шах - ШК „Озрен“ Петрово. 

За годишње програме спортских 

организација друге категорије из буџета 

општине биће издвојено 8.900,00 КМ или 

14,98% од укупних средстава  намије-

њених за финансирање спортских органи-

зација а усмјерених преко ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово, и 

то:  

- СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово - 

4.500,00 КМ, 

- ШК „Озрен“ Петрово - 4.400,00 

КМ. 

 

3. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ 

 

К р и т е р и ј и  

У спортске организације треће кате-

горије сврставају се спортске организације 
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које поред општих услова испуњавају 

следеће критерије:  

- Да се спортске организације на-

лазе у трећој категорији спортова на 

основу Правилника о категоризацији спор-

това, спортиста и спортских стручњака и 

стручњака у спорту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 56/21); 

- Да својим организованим радом и 

маркетингом обезбјеђују и имају стабилан 

извор финансијских средстава за оства-

рење својих краткорочних и дугорочних 

циљева; 

- Да својим радом и резултатима 

представљају значајне факторе у афир-

мацији спорта, физичке културе и других 

сегмената друштвеног живота општине 

Петрово. 

На основу предходних критерија у 

спортске организације треће категорије 

сврставају се спортске организације из 

следећих спортова: 

- планинарство - ПД “Озрен – Кра-

љица 883“ Петрово. 

За годишње програме спортских 

организација треће категорије из буџета 

општине биће издвојено 5.300,00 КМ или 

8,92% од укупних средстава  намијењених 

за финансирање спортских организација а 

усмјерених преко ЈУ „Културно-туристи-

чки и спортски центар“ Петрово, и то: 

- ПД „Озрен – Краљица 883“ Петро-

во - 5.300,00 КМ. 

 

III – ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ 

СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ КОЈИ 

СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 127. Закона о спо-

рту („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број 79/20) потребе и интереси гра-

ђана за чије се остваривање обезбјеђују 

средства у буџету јединице локалне само-

управе, у складу са овим законом, јесу: 

1. подстицање и стварање услова за 

унапређење спорта за све, односно ба-

вљења грађана спортом, посебно дјеце, 

омладине, жена и лица са инвалидитетом, 

2. изградња, одржавање и опремање 

спортских објеката на територији јединице  

локалне самоуправе, а посебно 

јавних спортских терена у 

стамбеним насељима, или у 

њиховој близини и школских спо-

ртских објеката, и набавка спортске 

опреме и реквизита, 

3. организација спортских такми-

чења од посебног значаја за јединицу ло-

калне самоуправе, 

4. спортски развој талентованих 

спортиста и унапређење квалитета стру-

чног рада са њима, 

5. учешће спортских организација 

са територије јединице локалне само-

управе на међународним такмичењима, 

6. школски и универзитетски спорт, 

7. дјелатност организација у обла-

сти спорта чији је оснивач или члан једи-

ница локалне самоуправе, 

8. активности спортских организа-

ција, спортских друштава, удружења, опш-

тинских и градских спортских савеза на 

територији јединице локалне самоуправе 

од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе, 

9. унапређење заштите здравља 

спортиста и обезбјеђивање адекватне спо-

ртско-здравствене едукације спортиста, 

посебно младих, укључујући и антидопинг 

едукацију, 

10. стипендирање за спортско уса-

вршавање категорисаних спортиста, посе-

бно перспективних спортиста, 

11. спречавање негативних појава у 

спорту, 

12. спречавање свих облика насиља 

над дјецом у спорту, 

13. унапређење научноистражива- 

 

чког рада у спорту, 

14. намјенско коришћење спор-

тских сала и спортских објеката, 

15. награде и признања за пости-

гнуте спортске резултате и допринос ра-

звоју спорта. 

У складу са законским одредбама, а 

у циљу остварења интереса општине Пе-

трово у области спорта и физичке културе, 

планирана средства се распоређују према 

програму и намјени што је приказано у 

следећој табели:  
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РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2022. ГОД. 

 

Укупно планирана средства за спорт и физичку културу у 2022 . години у КМ 
 

68.100,00 

Програм  финансирања / 

намјена средстава 

Спортске организације 59.400,00 

Спортскa такмичења и манифестације  6.600,00 

Намјенска издвајања за спорт 2.100,00 
 

Ред. 

број 
Програм финансирања / намјена средстава Износ средстава у КМ 

1. Спортске организације I категорије 45.200,00 

1.1 ФК „Озрен“ Петрово 11.100,00 

1.2. ФК „Звијезда“ Какмуж 10.900,00 

1.3. ЖФК „Слога“ Какмуж-Петрово 5.300,00 

1.4. ЏК „Озрен“ Петрово   6.700,00 

1.5. ЏК „Мороте“ Карановац-Петрово 4.800,00 

1.6. СКК „Озрен“ Петрово 6.400,00 

2. Спортске организације II категорије 8.900,00 

2.1 ШК „Озрен“ Петрово 4.400,00 

2.2 СТК „Озрен“ Какмуж-Петрово 4.500,00 

3. Спортске организације III категорије 5.300,00 

3.1 ПД „Озрен-Краљица 883“ Петрово  5.300,00 

4. Спортскa такмичења и манифестације  6.600,00 

4.1 „Озренски планинарски маратон 2022“ 5.500,00 

4.2 „Михољско љето у Петрову 2022“ 1.100,00 

5. Намјенска издвајања за спорт 2.100,00 

5.1 „Отворена забавна  школа фудбала 2022“ 2.100,00  

 У к у п н о (1- 5) 68.100,00 
 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објевљивања у „Службеном гласнику 

општине Петрово“. 
                                                                                              

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                        др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-4/22 

Датум: 07.03.2022. 
______________________________________________________________________________________________________________

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), члана 38. став 2. тачка 2. 

Статута општине Петрово («Службени гла-

сник општине Петрово» број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 07.03.2022. године, донијела је 
 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НОВЧАНОЈ 

ПОМОЋИ ВИШЕЧЛАНИМ ПОРО-

ДИЦАМА И ПОДСТИЦАЈИМА ЗА 

ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА 
 

Члан 1. 

У Одлуци  о новчаној помоћи више- 

чланим породицама и подстицајима за по-

већање наталитета («Службени гласник 

општине Петрово» 4/13) у члану 2. број 

„100,00“ замјењује се бројем „150,00“, број 

„300,00“ замјењује се бројем „350,00“, број 

„500,00“ замјењује се бројем „550,00“ и 

број „700,00“ замјењује се бројем „750,00“. 
 

Члан 2. 

             Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
                                                                                                 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 
 

Број: 01-022-5/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 
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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), члана 80. став 4. Закона о  

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19) и чланa 38. став 2. 

тачка 2. Статута општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број 

8/17), Скупштина општине Петрово, на сје-

дници одржаној дана 07.03.2022. године, 

донијела је 
  

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ 

КОНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ m
2 

КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  
 

Члан 1. 

          Овом одлуком утврђује се просјечна 

коначна грађевинска цијена једног ква-

дратног метра корисне површине стамбе-

ног и пословног простора у 2021. години 

на подручју општине Петрово као осно-

вица за израчунавање ренте у 2022. го-

дини. 
 

Члан 2. 

         Просјечна коначна грађевинска ци-

јена m
2 

корисне површине стамбеног и 

пословног простора за 2021. годину на 

подручју општине Петрово износи  607,60 

КМ. 
 

Члан 3. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „ Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-6/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

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) и чланa 38. став 2. тачка 2. 

Статута општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 07.03.2022. године, дони-

јела   је 

О Д Л У К У 

О СУБВЕНЦИЈИ ЗА ПЛАЋАЊЕ КО-

МУНАЛНИХ УСЛУГА ОДРЕЂЕНИМ 

КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 

   

Члан 1. 

       Одобрава се исплата средстава из 

буџета општине Петрово за 2022. годину у 

износу до 2.500,00 КМ на име субвенци-

онисања трошкова снабдијевања питком 

водом одређених категорија становништва. 

      Износ који се субвенционира је 

износ од 2,50КМ мјесечно по домаћинству. 

 

Члан 2. 

 Одобрава се исплата средстава из 

буџета општине Петрово за 2022. годину у 

износу до 2.400,00КМ на име субвенци-

онисања трошкова одвоза смећа из дома-

ћинстава одређеним категоријама стано-

вништва. 

 Износ који се субвенционира је 

износ од 2,50КМ мјесечно по домаћинству. 

 

Члан 3. 

 Субвенције по оба основа се односе 

на: 

 - породице у којима живе дјеца са 

посебним потребама, 

 - кориснике новчане помоћи соци-

јалне заштите и кориснике туђе његе и по-

моћи, ако им је то једини извор прихода, 

 - породице са четворо и више дјеце, 

 - породице са тешко обољелим чла-

новима домаћинства (дијализа бубрега, ма-

лигна обољења и сл.), 

 - породице погинулих бораца Во-

јске Републике Српске и ратни војни инва-

лиди закључно са IV категоријом инвали-

дитета, 

 - самохрани родитељи. 

 Право на субвенцију из члана 1. и 2. 

ове одлуке, припада породицама и лицима 

из претходног става овог члана под усло-

вом да имају закључен уговор са ЈКП 

„Вода“ Петрово о испоруци воде и уговор 

о пружању услуга преузимања и збри-

њавања комуналног отпада. 

 

Члан 4. 

 Новчана средства за субвенцију ће 

се уплаћивати мјесечно, на пословни рачун 

ЈКП „Вода“ Петрово, на основу испоста-

вљених рачуна предузећа са поименично 



Страна 10 – Број 1       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО      Сриједа, 09.03.2022. године 
 

набројаним корисницима, а са конта број 

416-129 - субвенције за воду и за одвоз 

смећа одређеним категоријама становни-

штва. 
 

Члан 5. 

      Одлука ступа на снагу осмог дана  

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 
 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-7/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

7. 

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 38. став 2. тачка 2. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 07.03.2022. године донијела је  

 

О Д Л У К У 
О СТИПЕНДИРАЊУ РЕДОВНИХ 

СТУДЕНАТА У 2022. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Општина Петрово у 2022. години 

стипендираће десет (10) нових редовних 

студента са пребивалиштем на подручју 

општине Петрово.  

 

Члан 2. 

Стипендије из члана 1. ове одлуке у 

2022. години додијелиће се у складу усло-

вима прописаним Правилником о додјели 

студентских стипендија.  

 

Члан 3. 

Висина стипендија за све студенте и 

за све године студија износи 100,00 КМ.  

 

Члан 4. 

У 2022. години сваком студенту ко-

ји буде изабран након јавног конкурса, 

исплатиће се десет (10) стипендија у скла-

ду са уговором из члана 8. ове одлуке.  

 

Члан 5. 

За додјелу стипендија расписаће се 

јавни конкурс који ће бити објављен у 

 једном од дневних листова, на интернет 

страници општине Петрово и огласној та-

бли Општинске управе општине Петрово.  

Јавни конкурс из претходног става 

расписаће Начелник општине.  

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је 15 дана од дана објављивања 

јавног конкурса.  
 

Члан 6. 

За провођење поступка додјеле сти-

пендија из члана 2. ове одлуке Начелник 

општине : 

- именује Комисију за провођење 

поступка додјеле стипендија,  

- врши одабир  занимања за које ће 

бити додијељене стипендије,  

- на основу коначне листе студената 

доноси акт о додјели стипендија.  

 

Члан 7. 

Комисија за провођење поступка 

додјеле стипендија из члана 6. алинеја 1. 

ове одлуке:  

- утврђује благовременост пријава 

на конкурс и врши преглед документације 

приложене уз пријаву на јавни конкурс, 

- у складу са критеријима и мје-

рилима утврђеним Правилником о додјели 

студентских стипендија врши бодовање и 

утврђује прелиминарну листу приоритета 

(бод листа) за додјелу стипендија, 

- разматра основаност приговора на 

прелиминарну листу и о томе даје мишље-

ње начелнику општине, 

- ради друге послове у складу са 

Правилником. 
 

Члан 8. 

На основу рјешења о додјели сти-

пендије из члана 6. алинеја 3. ове одлуке, 

Начелник општине са стипендистом за-

кључује уговор о регулисању међусобних 

права и обавеза у складу са Правилником.  

 

Члан 9. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-8/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 



Страна 11 – Број 1       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО      Сриједа, 09.03.2022. године 
 

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), члана 69. став 1 и 73. став 2. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 2/15, 106/15, 3/16, 104/18 и 

84/19) и члана 38. став 2. тачка 2. Статута 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 8/17) Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 07.03.2022.  донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ 

УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се утврђује висина 

накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта за 1m
2 

корисне 

површине објекта за подручје гдје је до-

несен спроведбени документ просторног 

уређења и за подручје за која није донесен 

документ просторног уређења. 

 

Члан 2. 

Трошкови уређења градског грађе-

винског земљишта израчунати према одре-

дбама Закона о уређењу простора и гра-

ђењу, Правилника о обрачуну накнаде тро-

шкова уређења градског грађевинског зе-

мљишта и Уредбе о условима, начину 

обрачуна и плаћања накнаде за легали-

зацију објеката, износе просјечно 112,25 

КМ/ m
2 
. 

 

Члан 3. 

Висина накнаде за трошкове уре-

ђења градског грађевинског земљишта 

утврђује се по јединици корисне површине 

објеката садржане у пројекту на основу 

којег се издају дозволе и то у процентима 

од износа трошкова уређења градског гра-

ђевинског земљишта који је утврђен у чла-

ну 2.ове одлуке, према зонама и то: 

- За прву зону.........3,5%, што изно-

си 3,9 КМ/ m
2
 

- За другу зону......2,5%, што износи 

2,8 КМ/ m
2
 

- За трећу зону.......1,5%, што износи 

1,7 КМ/ m
2
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово.“ 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-9/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

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) члaна 61. став 2. Закона о 

заштити од пожара (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 94/19), и члана 38. 

став 2. тачка 2. Статута општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'', 

број 8/17) Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 07.03.2022. го-

дине, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ВАТРОГАСЦИ-

МА ДОБРОВОЉЦИМА  У ДОБРОВО-

ЉНОЈ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОЈ 

ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се висина 

накнаде ватрогасцима – добровољцима  

ангажованих у Добровољној ватрогасно-

спасилачкој јединици Петрово. 

  

Члан 2. 

Ватрогасац-добровољац ангажован 

за потребе спровођења превентивних мјера 

заштите од пожара, гашења пожара и спа-

савања људи и материјалних добара угро-

жених пожаром и другим елементарним 

непогодама остварује право на накнаду у 

нето износу од 40,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Ватрогасац-добровољац ангажован 

за потребе, изузев потреба из члана 2. 

одлуке, на период до четири часа, као што 

су ангажовање на одржавању јавни мани-

фестација, превоз питке воде и слично 

остварује право на накнаду у нето износу 

од 30,00 КМ. 

 

Члан 4. 

Ватрогасац-добровољац ангажован  
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за потребе, из члана 3. одлуке,  на 

период  дужи од  четири часа остварује 

право на накнаду у нето износу од 40,00 

КМ. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Петрово''. 
 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-10/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

10. 

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 општи-

не Петрово (''Службени гласник општине 

Петрово'' број 8/17), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 07.03. 

2022.  године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

О ПРОДАЈИ  НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1. 

           Општина Петрово путем усменог 

јавног надметања-лицитације приступа 

продаји непокретности-неизграђеног гра-

ђевинског земљишта у Туристичкој зони 

„Калуђерица“, означеног са к.ч. број 

1574/71 Градишник, пашњак 3. класе, по-

вршине 1.515m
2 

и к.ч. број 1574/72 Гради-

шник, пашњак 3. класе, површине 19.642 

m
2 

уписане у Лист непокретности број 1/8 

к.о. Порјечина. 

 

Члан 2. 

            Почетна продајна цијена непокре- 

тности из члана 1. ове одлуке износи  

161.639,48 КМ а утврђена је на основу 

процјене тржишне вриједности некретни-

на, број 15/22 од 22.02.2022. године, извр-

шене од стране овлашћеног вјештака гра-

ђевинско-архитектонске струке. 

 

Члан 3. 

       Право учешћа у поступку лицита-

ције за продају предметног земљишта 

имају сва правна и физичка лица која, у 

складу са законом, могу бити носиоци 

права својине на непокретностима у Репу-

блици Српској, односно Босни и Херце-

говини. 
 

Члан 4. 

            За учешће у поступку јавног надме-

тања- 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 562-005-00000029-66, отво-

рен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања 

Лука. 

         Учесник лицитације који након за-

кључења 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 5. 

      Исплату уговорене купопродајне 

цијене, купац је дужан извршити у року од 

15 дана од дана закључивања уговора о 

купопродаји. Предаја  непокретности у по-

сјед купцу извршиће се у року од пет дана 

од дана исплате продајне цијене. 

 

Члан 6. 

   Купац земљишта, као будући инве-

ститор, дужан је да до краја 2024. године, 

уложи средства у износу од најмање 

500.000,00КМ  на име уређења и изградње 

објеката у складу са планским докуме-

нтом-Регулационим планом Туристичка 

зона „Калуђерица“ („Службени гласник 

општине Петрово“, број 9/10)  

 

Члан 7. 

   Ако купац, као инвеститор не испу- 

ни обавезе из члана 6. ове одлуке у одлу-

ком одређеном року продавац може ту-

жбом 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 про-
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давцу за купљену непокретност без уве-

ћања вриједности изведених радова и без 

обрачуна затезних камата. 

 

Члан 8. 

Поступак лицитације спровешће  

Комисија за провођење јавног надметања 

(лицита-ције) за продају непокретности. 

Оглас за продају непокретности из 

члана 1. ове одлуке објавиће се у дневном 

листу доступном широј јавности на огла-

сној табли општине Петрово и веб сајту 

општине. 

 

Члан 9. 

         Овлашћује се Начелник општине 

Петрово да по окончању лицитационог 

поступка са најповољнијим понуђачем за-

кључи Уговор о продаји а по прибављеном 

мишљењу  Правобранилаштва Републике 

Српске. 

 

Члан 10. 

Трошкове израде нотарске исправе 

сноси купац. 
 

Члан 11. 

         Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а бит ће објављена 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-11/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

11. 

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) 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 07.03. 

2022.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧЕЊЕ УГОВОРА ЗА ПРОДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 

Даје се сагласност за закључење 

уговора за продају непокретности са 

купцима: 

а) Тубић Раденком из Бијељине о 

продаји некретнине у Туристичкој зони“ 

Калуђерица“, означене са к.ч. број 1574/51 

Градишник, пашњак 3.класе, површине 

598m
2 

уписане у Лист непокретности број 

1/1 к.о.Порјечина, по продајној цијени у 

износу од 9.100,00КМ 

б) Цвијић Цвјетком из Петрова о 

продаји некретнине у Туристичкој зони“ 

Калуђерица“, означене са к.ч. број 1574/67 

Градишник, пашњак 3.класе, површине 

535m
2 

уписане у Лист непокретности број 

1/1 к.о.Порјечина, по продајној цијени у 

износу од 8.110,00КМ 

ц) Глигорић Владимиром из Добоја 

о продаји некретнине у Туристичкој зони“ 

Калуђерица“, означене са к.ч. број 1574/68 

Градишник, пашњак 3. класе, површине 

668m
2 

уписане у Лист непокретности број 

1/1 к.о.Порјечина, по продајној цијени у 

износу од 12.000,00КМ 

Поступак усменог јавног надмета-

ња-лицитације проведен је на основу  

Одлуке о продаји непокретности, број 01-

022-50/19 од 24.09.2019.године а провела 

га је Комисија именована од стране Ску-

пштине општине Петрово, Одлуком о име-

новању Комисије за провођење јавног на-

дметања (лицитације) за продају некре-

тнина број 01-111-2/19 од 24.09.2019. го-

дине. 
  

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине 

Петрово да у име општине Петрово за-

кључи уговоре о продаји непокретности са 

купцима из члана 1. ове одлуке. 
  

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног  

дана од дана доношења, а бит ће објављена 

у „Службеном гласнику Општине Петро-

во“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-12/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 39. став 2. тачка 10. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
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36/19 и 61/21), члана 2. став 1. Закона о 

комуналним таксама ("Службени  гласник 

Републике Српске", број: 4/12, 123/20 и 

119/21), и члана 38. став 2. тачка 10. Ста-

тута општине Петрово ("Службени гла-

сник општине Петрово", број: 8/17), Ску-

пштина општине Петрово нa сједници одр-

жаној дана 07.03.2022. године, донијела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1.  

У Одлуци о комуналним таксама 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 7/21) у члану 2. у ставу 1. тачка 1) 

брише се.  

Досадашње тачке 2) и 3) постају 

тачке 1) и 2). 

 

Члан 2. 

 У члану 7. бројеви „2) и 3)“, замје-

њују се бројем 1) и 2).  

  

Члан 3. 

 Члан 8.одлуке брише се. 

 

Члан 4. 

 У члану 9. одлуке став 2. се брише. 

 

Члан 5. 

Члан 12. одлуке  мијења се и гласи: 

„Инспекцијски надзор над спровођењем 

члана 2. одлуке врши Комунална 

полиција“. 

 

Члан 6. 

У Тарифи комуналних такса која је 

саставни дио одлуке, тарифни број 1.  

брише се. 

 

Члан 7. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Петрово". 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-13/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

13. 

 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), чланa 38. став 2. 

тачка 2. и тачка 13. Статута општине Пе-

трово (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 8/17) и члана 6. Одлуке о давању 

на управљање и кориштење објеката ку-

лтуре (Службени гласник општине Пе-

трово“, број 5/18), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 07.03. 

2022. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ 

ПОСЛОВНИХ  ПРОСТОРА  
 

Члан 1. 

Даје се сагласност за закључивање 

Уговора о коришћењу пословних простора 

без накнаде ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово са Удружењем 

породица са троје и више дјеце „Озренских 

3+“ Петрово на период од 5 (пет) година. 

 

Члан 2. 

Простори који се уступају на кори-

шћење без накнаде Удружењу породица са 

троје и више дјеце „Озренских 3+“ су про-

стори у Дому културе у Петрову: 

- простор број 23 површине 9,85m
2
-

први спрат 

-простор број 24 површине 16,27m
2
-

први спрат.  
 

Члан 3. 

ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“ Петрово ће са корисником 

простора Удружење породица са троје и 

више дјеце „Озренских 3+“ Петрово за-

кључити уговор из члана 1. ове Одлуке у 

складу са Одлуком о давању на управљање 

и кориштење објеката културе (Службени 

гласник општине Петрово“, број 5/18). 

 

Члан 4. 

Ова 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: 01-022-14/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 
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14. 

 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), чланa 38. став 2. 

тачка 2. и тачка 13. Статута општине Пе-

трово (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 8/17) и члана 6. Одлуке о давању 

на управљање и кориштење објеката ку-

лтуре (Службени гласник општине Петро-

во“, број 5/18), Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној дана 07.03. 

2022.  године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУ-

ЧИВАЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ 

ПОСЛОВНИХ  ПРОСТОРА  

 

Члан 1. 

         Даје се сагласност за закључивање 

Уговора о коришћењу пословних простора 

без накнаде ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово са „Удружењем 

пчелара Петрово“ Петрово на период од 5 

(пет) година. 
 

Члан 2. 

Простори који се уступају на ко-

ришћење без накнаде „Удружењу пчелара 

Петрово“ Петрово су простори у Дому ку-

лтуре у Петрову: 

- простор број 85 (остава за вањску 

бину) површине 16,50m
2
-улаз од стране 

Полицијске станице,  

-заједнички простор број 84 повр-

шине 2,7m
2
-ходник,  

-заједнички простор број 80 повр-

шине 1,27m
2
 -санитарни чвор. 

 

Члан 3. 

ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“ Петрово ће са корисником 

простора „Удружење пчелара Петрово“ 

Петрово закључити уговор из члана 1. ове 

одлуке у складу са Одлуком о давању на 

управљање и кориштење објеката културе 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 5/18). 
 

Члан 4. 

Ова 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: 01-022-15/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 39. став (2) тачка 

37) Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'', број  

97/16, 36/19  и 61/21) члана  44. став (1) и 

90. Закона о заштити од пожара (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'', број 

94/19), и члана 38. став (2) тачка 42) Ста-

тута општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'', број 8/17) Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 07.03.2022. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Добровољне 

ватрогасне јединице Петрово (''Службени 

гласник општине Петрово'', број: 8/09 и 

11/13) у наслову одлуке ријечи: ''Добро-

вољне ватрогасне јединице Петрово'', за-

мјењују се ријечима: ''Добровољне ватро-

гасно-спасилачке јединице Петрово'', као и 

у цијелом тексту одлуке, у одговарајућем 

падежу. 
 

Члан 2. 

У члану 1. одлуке ријечи: ''Админи-

стративнe службe општине '', замјењују се 

ријечима: ''Општинскe управe oпштине Пе-

трово'', као и у цијелом тексту одлуке у 

одговарајућем падежу. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-16/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 
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16. 

На основу члана 39. став 2. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16, 

36/19 и 61/21), а у вези са чланом 32. За-

кона о основном васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 

члана 38. став 2. тачка 9. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), Скупштина општине Пе-

трово сједници одржаној дана 07.03.2022. 

године донијела је  

 

О Д Л У К У 
О ПРИЈЕДЛОГУ УПИСНИХ  ПОДРУЧЈА  

ОСНОВНИХ ЈАВНИХ ШКОЛА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се прије-

длог уписних подручја за упис ученика 

основних јавних школа на подручју 

општине Петрово.  

 

Члан 2. 

Уписно подручје централне Осно-

вне школе „Вук Караџић“ Петрово, од 

првог до деветог разреда , обухвата мјесне 

заједнице: Петрово, Порјечина, Кртова и 

Калуђерица.  

 

Уписно подручје подручног одјеље-

ња Порјечина, од првог до петог разреда, 

обухвата мјесну заједницу  Порјечина.  

Уписно подручје подручног одјеље-

ња Кртова, од првог до петог разреда, 

обухвата мјесну заједницу  Кртова. 

Ученици Подручних петоразредних 

одјељења у мјесним заједницама: Порје-

чина и Кртова школовање од шестог ра-

зреда настављају у централној Основној 

школи „Вук Караџић“ Петрово.  

 

Члан 3. 

Уписно подручје централне Осно-

вне школе „Свети Сава“ Какмуж, од првог 

до деветог разреда , обухвата мјесне заје-

днице: Какмуж, Карановац и Сочковац.  

Уписно подручје подручног одјеље-

ња Карановац, од првог до деветог разреда, 

обухвата мјесну заједницу Карановац.  

Уписно подручје подручног одје-

љења Сочковац, од првог до петог разреда, 

обухвата мјесну заједницу Сочковац. 

Ученици Подручног петоразредног 

одјељења у мјесној заједници Сочковац  

школовање од шестог разреда  настављају 

у централној Основној школи „Свети 

Сава“ Какмуж.  
 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаји да важи приједлог Одлуке о уписним 

подручјима основних шкла на подручју 

општине Петрово број: 01-022-71/17 од 

23.12.2017. године („Службени гласник 

општине Петрово“ број 12/17).  

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-17/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 39. став 2. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16, 

36/19 и 61/21), а у вези са чланом 30. и 31. 

Закона о основном васпитању и образо-

вању („Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 

63/20), члана 38. став 2. тачка 9. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 07.03.2022. године донијела је  

 

О Д Л У К У 
О ПРИЈЕДЛОГУ МРЕЖЕ ШКОЛА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се прије-

длог Мреже основних школа за  подручје 

општине Петрово.  
 

Члан 2. 

Имајући у виду мјерила и критерије 

из члана 30. став 2. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гла- 
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сник Републике Српске“ број: 44/17, 31/18, 

84/19, 35/20 и 63/20) Скупштина општине 

Петрово предлаже да се у Мрежу основних 

школа Републике Српске са подручја 

општине Петрово као Централне основне 

школе уврсте Јавне основне школе: 
 

1. Основна школа „Вук Караџић“ 

Петрово 

1.1.Подручно одјељење Порјечина 

од првог до петог разреда, 

1.2.Подручно одјељење Кртова од 

првог до петог разреда. 
      

2. Основна школа „Свети Сава“ Ка-

кмуж 

2.1.Подручно одјељење Карановац 

од првог до деветог разреда 

2.2.Подручно одјељење Сочковац 

од првог до петог разреда.  

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-18/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

и члана 23. тачка 3. Закона о локалној са-

моуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'' број 97/16, 36/19, 61/21), члана 

114. став 1. Закона о здравственој заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 106/09, 44/15), члана 38. став 2. тачка 

2. и тачка 9. Статута општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број: 8/17), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 07.03.2022. го-

дине, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИ-

НЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И 

УЗРОКА СМРТИ ЗА ЛИЦА УМРЛА   

ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

 

Члан 1. 

            За утврђивање времена и узрока 

смрти за лица умрла на подручју општине 

Петрово ван здравствене установе одре-

ђују се: 

1. др Слађана Георгијев из Петрова, 

2. др Слађан Протић из Петрова, 

3. др Драгана Петковић из Какму-

жа, 

4. др Елдар Бајрић из Тузле, 

5. др Весна Ристић из Петрова. 
 

Члан 2. 

            Новчана средства за обављање по-

слова из члана 1. ове одлуке обезбједит ће 

се у буџету општине Петрово. 
 

Члан 3. 

            Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о одређивању до-

ктора медицине за утврђивање времена и 

узрока смрти за лица умрла ван здра-

вствене установе (''Службени гласник 

општине Петрово број 11/09, 12/13, 5/15 и 

12/17). 
 

Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-19/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19, 61/21), 

а у вези са чланом 134. став 2. тачка 4. 

Закона о основном васпитању и образо-

вању (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) 

и чланом 5. Правилника о раду и поступку 

избора и разрјешења школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 28/18), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 07.03.2022. го-

дине, утврдила је  сљедећи  
 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

кандидата за  члана Школског одбора 

О.Ш. ''Свети Сава'' Какмуж 
 

            За члана Школског одбора Основне 

школе ''Свети Сава'' Какмуж, испред  

општине Петрово као јединице локалне 

самоуправе предлаже  се: 
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1. Небојша Поповић из Сочковца -

Општина Петрово. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

            Законом о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“ број 44/17,31/18, 84/19, 35/20, 

63/20) у члану 134. став 2. прописано је да 

школски одбор  школе има седам чланова, 

које за јавне школе у име оснивача именује 

Министарство, од којих једног члана на 

приједлог јединице локалне самоуправе. 

Правилником о раду и поступку 

избора и разрјешења чланова школског 

одбора („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 28/18), у члану 5. прописано 

је да избор једног члана школског одбора у 

име јединице локалне самоуправе врши 

скупштина јединице локалне самоуправе, 

док је у члану 6. тог подзаконског прописа 

прописано да члан школског одбора кога у 

име јединице локалне самоуправе изабере 

скупштина јединице локалне самоуправе 

може бити лице које има пребивалиште на 

подручју те јединице локалне самоуправе. 

Истим подзаконским прописом у 

члану 11. прописано је да члан школског 

одбора не може бити лице чији би избор 

био у супротности са прописима о спре-

чавању сукоба интереса у органима власти 

Републике. 

Законом о основном васпитању и 

образовању, у члану 134 став 8. прописано 

је да члан школског одбора може бити 

лице са најмање средњом стручном спре-

мом.  

Истим чланом у ставу 10. тог зако-

нског прописа прописано је да чланови 

школског одбора не могу бити лица која у 

истој школи обављају послове: директора, 

помоћника директора, секретара и рачу-

новође. 

Како Небојша Поповић из Сочковца 

има пребивалиште на подручју Општине 

Петрово, по занимању је аутомеханичар и 

има трећи степен стручне спреме, није за-

послен у ОШ. ''Свети Сава'' Какмуж, нити 

у тој школи обавља дужност из члана 134. 

став 10. Закона о основном васпитању и 

образовању а његов  избор не би био у 

супротности са Законом о спречавању 

сукоба интереса у органима власти Репу-

блике Српске (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број 73/08,52/14), цијенећи 

стручну спрему и искуство именованог, 

одлучено је као у тачки 1. овог приједлога. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-022-20/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

20. 

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 Ср-

пске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 20/12) и члана 38. став 2. тачка 2. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 8/17), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 07.03.2022. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРО-

ВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

(ЛИЦИТАЦИЈЕ) ЗА ПРОДАЈУ  

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за провођење  

јавног надметања (лицитације) за продају 

непокретности-неизграђеног грађевинског 

земљишта у Туристичкој зони „Калуђе-

рица“, означеног са к.ч. број 1574/71 Гра-

дишник, пашњак 3. класе, површине 

1.515m
2 

и к.ч. број 1574/72 Градишник, 

пашњак 3. класе, површине 19.642m
2 

  упи-

сане у Лист непокретности број 1/8 к.о. 

Порјечинау саставу: 

1. Зоран Стјепановић, предсједник 

комисије,   

 Небојша Трифковић, замјеник пре-

дсједника, 

2. Мирјана Арсенић, члан,  

Весна Петровић, замјеник члана, 

3. Мира Катанић, члан,        

Драженка Максимовић, замјеник 

члана. 

  

Члан 2. 

 Комисија у наведеном саставу је ду-

жна да проведе поступак продаје непо-

кретности у складу са одредбама Закона о 
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стварним правима, Одлуком о продаји 

непокретности и Правилником о поступку 

јавног конкурса за располагање непокре-

тностима 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 Петро-

во“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-111-1/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

21. 

На основу члан 39. став 2. тачка 33. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 44/16), 

члана 4. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 25/03 и 41/03) и члана 38. став 2. Та-

чка 35. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број: 

8/17), Скупштина општине Петрово, на сје-

дници одржаној дана 07.03.2022. године 

донијела је 

 

О Д Л У К У 
 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГА-

НИЗАЦИЈЕ ПЕТРОВО, ПЕТРОВО  

 

Члан 1. 

Слађана Баји, виша медицинска се-

стра, VI степен стручне спреме, из Петрова 

именује се за вршиоца дужности дире-

ктора Туристичке организације Петрово, 

Петрово. 

 

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се до избора и именовања директора 

путем јавног конкурса, а најдуже на два 

мјесеца.  

 

 

 

Члан 3. 

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: 01-111-2/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

22. 

           На основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16), 

члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине 

Петрово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 8/17), члана 166. Пословника 

Скупштине општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 8/21), а након разматрања 

Информације о стипендирању студената у 

2021. години, Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 07.03.2022. 

године донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стипендирању 

сту-дената у 2021. години, број 04/1-21-1-

6/22 од 31.01.2022. године и прихвата је. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 01-013.2-1/22 

Датум: 07.03.2022. 
_______________________________________________________ 

23. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16) , члана 9.став 

3. Одлуке о извршењу  ребаланса буџета 

општине Петрово за 2021. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

15/21) и члана 74. Статута општине („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/17), начелник општине доноси 

 

 



Страна 20 – Број 1       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО      Сриједа, 09.03.2022. године 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава СШЦ  Петрово  (организациони 

код 08150046), како слиједи: 

1. са конта 412700-Расходи за стру-

чне услуге  390,00 КМ 

са конта 412900-Остали некласифи-

ковани расходи 230,00 КМ 

на конто 511300-Издаци за набавку 

опреме 620,00 КМ, 

2. са конта 412200-Расходи по осно-

ву утрошка енергије, комуналних Комуни-

кационих и транспортних услуга 445,00 

КМ 

на конто 412400-Расходи за матери-

јал за посебне намјене 445,00 КМ период 

децембар 2021. године. 
        

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да- 

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-3/22 

Датум: 04.01.2022.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 9. став 3. Одлуке о извршењу реба-

ланса буџета општине Петрово за 2021. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/21) и члана 74. Статута 

општине („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), начелник  општине до-

носи 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово (организациони код 00380300), 

како слиједи: 

са конта 412500-Расходи за текуће 

одржавање 260,00 КМ 

на конто 412200-Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних комуника-

ционих и транспортних услуга 260,00 КМ 

период децембар  2021. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-6/22 

Датум: 18.01.2022.  
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 9. став 3. Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета општине Петрово за 2021 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/21) и члана 74. Статута 

општине („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), начелник општине до-

носи 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Петрово (организациони код 00380300), 

како слиједи: 

са конта 416100-Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета општине                                                              

1.560,00 КМ 

на конто 416300-Дознаке пружа-

оцима услуга социјалне заштите које се 

исплаћују од стране установа соц.заштите    

1.560,00 КМ период децембар  2021. го-

дине. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
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Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-10/22 

Датум: 18.01.2022.  
_______________________________________________________ 
 26. 

            На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број  97/16, 36/19), члана 

9. став 3. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Петрово за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 15/21) и члана 74. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), начелник општине доно-

си 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380190).,  како слиједи: 

са конта  413300-Расходи по основу 

камата на примљене зајмове у земљи                                                                           

10,00 КМ 

на конто 621300-Издаци за отплату 

главнице зајмова примљених од домаћих 

финансујских субјеката 10,00 КМ, период 

децембар 2021. године.     
   

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-11/22 

Датум: 18.01.2022.  
_______________________________________________________ 

27. 

 На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 9. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине 

Петрово за 2022. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 16/21) и чла-

на 74. Статута општине („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), наче-

лник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

000380500), у износу од 1.425,00 КМ, како 

слиједи: 

1. са конта 412900-Остали некласи-

фиковани расходи 1.425,00 КМ 

на конто 411400-Расходи за отпре-

мнине и једнократне помоћи 1.425,00 КМ 

период јануар  2022. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује  

се  Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-12/21 

Датум: 19.01.2022.  
_______________________________________________________ 

28. 

            На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 

а у вези са чланом 43. став 1. Закона о бу-

џетском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), наче-

лник општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава  општине  Петрово  (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

2.133,00 KM 
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на конто 411400-Расходи за отпре-

мнине и једнократне помоћи (бруто)           

2.133,00 КМ (организациони код 

00380130),  период  фебруар  2022. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-47/22 

Датум: 02.02.2022.  
_______________________________________________________ 
           29. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број  97/16 и 36/19), чла-

на 9. став 3. Одлуке о извршењу буџета 

општине Петрово за 2022. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

16/21) и члана 74. Статута општине Петро-

во ( „Службени гласник општине Петрово“ 

број 8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130),  како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 2.135,00 КМ 

на конто 411400-Расходи за отпре-

мнине и једнократне помоћи (бруто)                                                        

2.135,00 КМ период  јануар  2022. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-13/22 

Датум: 19.01.2022.  
_______________________________________________________ 

30. 

На основу члана 59. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 

9. став 3. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Петрово за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 15/21) и члана 74. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“,  

број 8/17), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских  

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

000380500), у износу од 29,00 КМ, како 

слиједи:                     

          са конта 412400-Расходи за матери-

јал за посебне намјене 29,00 КМ 

          на конто 412200-Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуника-

ционих и транспортних услуга 29,00 КМ,               

период децембар 2021. године. 

 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-17/22 

Датум: 20.01.2022.  
_______________________________________________________ 

 

31. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 

а у вези са чланом 43. став 1. Закона о бу-

џетском систему Републике Српске ( „Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), наче-

лник  општине доноси 
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О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

1.097,00 KM 

на конто 487200-Трансфери ентите-

ту  1.043,00 КМ 

на конто 487300-Трансфери једини-

цама локалне самоуправе 25,00 КМ    

на конто 487400-Трансфери фондо-

вима обавезног социјалног осигурања           

29,00 КМ (организациони код 00380130),  

период  децембар  2021. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-20/22 

Датум: 21.01.2022.  
_______________________________________________________ 

32. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 

9. став 3. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Петрово за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 15/21) и члана 74. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“,  

број 8/17), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово  (организациони 

код 000380500), у износу од 25,00 КМ, 

како слиједи:                        

          са конта 412700-Расходи за стручне 

услуге  25,00 КМ 

          на конто 412200-Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуника-

ционих и транспортних услуга 25,00 КМ, 

период децембар 2021. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да- 

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-21/22 

Датум: 21.01.2022.  
_______________________________________________________ 

33. 

            На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број  97/16, 36/19 и 

61/21), члана 9. став 3. Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета општине Петрово за 

2021. годину („Службени гласник општине 

Петрово“ број 15/21) и члана 74. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 8/17), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 412700-Расходи за стручне 

услуге 1.130,00 КМ                                                

на конто 487300-Трансфери једи-

ницама локалне самоуправе 1.130,00 КМ 

период децембар 2021. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-25/22 

Датум: 25.01.2022.  
_______________________________________________________ 
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34.  

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 9. став 3. Одлуке о извршењу реба-

ланса буџета општине Петрово за 2021. Го-

дину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 15/21) и члана 74. Статута 

општине („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), начелник општине доно-

си 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

000380500), у износу од 101,00 КМ, како 

слиједи: 

са конто 412300-Расходи за режи-

јски материјал 101,00 КМ 

          на конто 511300-Издаци за набавку 

опреме 101,00 КМ период новембар  2020. 

године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-26/22 

Датум: 25.01.2022.  
_______________________________________________________ 

 

35. 

 

            На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број  97/16, 36/19 i 61/21), 

члана 9. став 3. Одлуке о извршењу  буџета 

општине Петрово за 2022. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

16/21) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/17), начелник општине до-

носи 
 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа- 

циони код 00380130), како слиједи: 

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 5.000,00 КМ 

  на конто 411300-Расходи за накнаду 

плате за вријеме боловања родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 5.000,00 КМ период јануар 

2022. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-40/22 

Датум: 10.02.2022.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 

9. став 3. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Петрово за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 15/21) и члана 74. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“,  

број 8/17), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

000380500), у износу од 2.500,00 КМ, како 

слиједи:                        

са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 2.500,00 КМ 

           на конто 411300-Расходи за накнаду 

плате за вријеме боловања родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 
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не рефундирају 2.500,00 КМ период јануар 

2022. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује  

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-41/22 

Датум: 10.02.2022.  
_______________________________________________________ 

37. 

            На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 

а у вези са чланом 43.став 1. Закона о бу-

џетском систему Републике Српске ( „Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), наче-

лник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                           

800,00 KM 

на конто 412500-Расходи за текуће 

одржавање 800,00 КМ (организациони код 

00380130), период  децембар 2021. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-339/21 

Датум: 30.12.2021.  
_______________________________________________________ 
  

38. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 

а у вези са чланом 43. став 1. Закона о бу-

џетском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), наче-

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

1.000,00 KM 

на конто 415227-Текући грантови 

јавним нефинансијским субјектима - Дом 

здравља „Озрен“ Петрово 1.000,00 КМ  

(организациони код 00380130), период  ја-

нуар 2022. године. 

        

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-32/22 

Датум: 02.02.2022.  
_______________________________________________________ 

39. 

            На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 

а у вези са чланом 43. став 1. Закона о бу-

џетском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), наче-

лник  општине доноси 
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О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

2.400,00 KM 

на конто 412200-Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуника-

ционих и транспортних услуга 1.906,00 

КМ 

на конто 412500-Расходи за текуће 

одржавање 14,00 КМ 

на конто 412600-Расходи по основу 

путовања и смјештаја 480,00 КМ (органи-

зациони код 00380130),  период  децембар  

2021. године. 
 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-18/22 

Датум: 20.01.2022.  
_______________________________________________________ 

40. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16 и 36/19), члана 

74. Статута општине Петрово («Службени 

гласник општине Петрово» број 8/17), a у 

складу са чланом 7. Уредбе Владе Репу-

блике Српске о условима и начину пла-

ћања готовим новцем („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 86/12), Начелник 

општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

О БЛАГАЈНИЧКОМ МАКСИМУМУ 
 

Члан 1. 

        Благајнички максимум у главној 

благајни Трезора општине Петрово  износи 

2.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 

        Ова  одлука  ће  се  примјењивати у  

 

2022. години. 
 

Члан 3. 

        Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављена у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-1/22 

Датум: 04.01.2022.  
_______________________________________________________ 

41. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, 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 на-

чину остваривања новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде („Службени гласник 

општине Петрово, број 5/21, Наченик 

општине Петрово доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О именовању Комисије за провјеру испу-

њености  услова  за  кориштење  подсти-

цајних средстава у складу са одредбама  

„Правилника о условима и начину 

остваривањa новчаних подстицаја  

за развој пољопривреде“. 

 

I 

Именује се Комисија за давање 

стручног мишљења у поступку спровођења 

„Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде“ на подручју општине Пе-

трово у саставу: 

1. Жељка Илић, дипл.инг.пољ. - 

предсједник, 

2. Дарко Васић, дипл.инг.пољ. – члан, 

3. Душко Ђурић, др ветерине – члан. 

 

II 

Задатак Комисије је да проучи За-

хтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди, процјени 

основаност Захтјева и документације до-

стављене уз Захтјев, те о томе сачини за-

писник који ће бити основа за издавање 

Рјешења о одобравању новчаних подсти-

цајних средстава за сваки захтјев поједи-

начно. 
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III 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана  од дана доношења и објавит ће се у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-3/22 

Датум: 09.02.2022.  
_______________________________________________________ 

42. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС “, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Стату-

та општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 8/17) и Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во, број: 5/21), Наченик општине Петрово 

доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И 

ПРОДАНО КРАВЉЕ МЛИЈЕКО 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ристић Бојану из Порјечине, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 7.181,40 КМ на име 

испорученог и мљекари предатог крављег 

млијека у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

8029932238 код NLB Banka a.d. 

Образложење 

Компанија „Млијекопродукт“ д.о.о. 

из Козарске Дубице као организатор про-

изводње и откупа свјежег крављег млијека, 

дана 10.02.2022.год., број: II-72/22 доста-

вила је надлежном општинском одјељењу 

за обрачу подстицаја податке о количи-

нама произведеног и откупљеног млијека у 

периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.год. 

на територији општине Петрово.  

Начелник општине Петрово Рјеше-

њем број:02-014-4-3/22 од 09.02.2022. го-

дине именовао је Комисију за провјеру 

испуњености услова за кориштење подсти-

цајних средстава у складу са одредбама 

„Правилника о условима и начину оства-

ривањa новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде“. 

Комисија је дана 11.02.2022. године 

извршила увид у приложену документаци-

ју уз приложени Захтјев за остваривање 

права на новчане подстицаје у пољопри-

вреди, утврдила чињенично стање, те сачи-

нила Записник број: 06-323-1-2/22.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна) прописану Чланом 5. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Бојан Ристић из 

Порјечине, општина Петрова био у орга-

низованом систему откупа млијека, про-

извео и мљекари предао 119.690 литара 

млијека и испунио све услове за исплату 

новчаног подстицаја  у висини од 0,06 

КМ/литру, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во, 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-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана при-

јема. 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-4/22 

Датум: 11.02.2022.  
_______________________________________________________ 

43. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Стату-

та општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 8/17) и Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во, број: 5/21), Наченик општине Петрово 

доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И 

ПРОДАНО КРАВЉЕ МЛИЈЕКО 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Стјепановић Сави из Петрова, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 
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подстицај у износу од 6.850,32 КМ на име 

испорученог и мљекари предатог крављег 

млијека у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-

8019827943 код NLB Banka a.d. 

 

Образложење 

 

Компанија „Млијекопродукт“ д.о.о. 

из Козарске Дубице као организатор про-

изводње и откупа свјежег крављег млијека, 

дана 10.02.2022.год., број: II-72/22 доста-

вила је надлежном општинском одјељењу 

за обрачу подстицаја податке о количи-

нама произведеног и откупљеног млијека у 

периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.год. 

на територији општине Петрово.  

Начелник општине Петрово Рјеше-

њем број: 02-014-4-3/22 од 09.02.2022. го-

дине именовао је Комисију за провјеру 

испуњености услова за кориштење подсти-

цајних средстава у складу са одредбама 

„Правилника о условима и начину оства-

ривањa новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде“. 

Комисија је дана 11.02.2022. године 

извршила увид у приложену документа-

цију уз приложени Захтјев за остваривање 

права на новчане подстицаје у пољопри-

вреди, утврдила чињенично стање, те сачи-

нила Записник број: 06-323-1-2/22.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна) прописану Чланом 5. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Саво Стјепановић 

из Петрова, општина Петрова био у орга-

низованом систему откупа млијека, про-

извео и мљекари предао количину од 

114172 литра млијека и испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 0,06 КМ/литру, сходно критеријумима 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде („Службени гласник општине 

Петрово, број 5/21), те је због тога по За-

хтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло- 

жити приговор начелнику општине Петро-

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

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-5/22 

Датум: 11.02.2022.  
_______________________________________________________ 

44. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. Ста-

тута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број: 8/17) и Пра-

вилника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Пе-

трово, број: 5/21), Наченик општине Пе-

трово доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И 

ПРОДАНО КРАВЉЕ МЛИЈЕКО 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Лазаревић Радојки из Порјечине, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 243,42 КМ на име 

испорученог и мљекари предатог крављег 

млијека у 2021. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81648034-63 код NLB Banka a.d. 

 

Образложење 

Компанија „Млијекопродукт“ д.о.о. 

из Козарске Дубице као организатор про-

изводње и откупа свјежег крављег млијека, 

дана 10.02.2022.год., број: II-72/22 доста-

вила је надлежном општинском одјељењу 

за обрачу подстицаја податке о количи-

нама произведеног и откупљеног млијека у 

периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.год. 

на територији општине Петрово.  

Начелник општине Петрово Рјеше-

њем број: 02-014-4-3/22 од 09.02.2022. 

године именовао је Комисију за провјеру 

испуњености услова за кориштење по-

дстицајних средстава у складу са одре-

дбама „Правилника о условима и начину 

остваривањa новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде“. 

Комисија је дана 11.02.2022. године 

извршила увид у приложену документа-
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цију уз приложени Захтјев за остваривање 

права на новчане подстицаје у пољопри-

вреди, утврдила чињенично стање, те сачи-

нила Записник број: 06-323-1-2/22.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег 

рачуна) прописану Чланом 5. Правилника 

о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Радојка Лазаревић 

из Порјечине, општина Петрова била у 

организованом систему откупа млијека, 

произвела и мљекари предала количину од 

4057 литара млијека и испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја у висини 

од 0,06 КМ/литру, сходно критеријумима 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде („Службени гласник општи-

не Петрово, број 5/21), те је због тога по 

Захтјеву рјешено као у диспозитиву овог 

рјешења. 

Испоручено и мљекари предано 

млијеко гласило је на име Лазаревић 

Радован који је преминуо дана 20.02.2021. 

године, (извод из матичне књиге умрлих 

бр.: 04/3-202-1-64/22 од 11.02.2022.), а 

испоруку наставила супруга Лазаревић Ра-

дојка. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пе-

трово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-6/22 

Датум: 11.02.2022.  

 

 

45. 

 

            На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 

а у вези са чланом 43. став 1. Закона о бу-

џетском систему Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 8/17), наче-

лник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                      

3.000,00 KM 

на конто 416128-Помоћ грађанима у 

натури 3.000,00 КМ (организациони код 

00380130),  период  фебруар  2022. године. 

 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује 

се  Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-51/22 

Датум: 24.02.2022.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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