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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 9  Петрово,  09.09.2022. године          Година: XXX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 48. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у орга-

нима јединице локалне самоуправе („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) и члана 74. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

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

трово доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА  ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИ-

ЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИ-

НСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

             У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број: 11/17, 3/18, 

4/18, 1/20, 5/20, 6/20, 10/20, 6/21, 12/21 и 

7/22) у члану 14. тачка  1.2. “ Самостални 

стручни сарадник за љуске ресурсе и 

борачко-инвалидску заштиту“ ријеч 

„првог“ замјењујњ се са ријечи „трећег“, а  

у дијелу „Посебни услови за обављање:“, 

ријечи „три године“ замјењуј се ријечима 

„једна година“. 

У истом члану тачка 1.7. “Стручни 

сарадник за војну евиденцију, админи-

стративну подршку борачко-инвалидским 

организацијама и мјесним заједницама“  у 

дијелу „Посебни услови за обављање:“, ри-

јечи „једна година“ замјењује се ријечима 

„двије године“. 

 

Члан 2. 

            У члану 16. тачка  3.6. “ Самостални 

стручни сарадник за готовинска и безгото-

винска плаћања у  трезорском пословању“  

у дијелу  „Посебни услови за обављање:“, 

ријечи „једна година“ замјењуј се ријечима 

„три године“. 

            

 
 

У истом члану тачка 3.7. “Самоста-

лни стручни сарадник за унос фактура 

унос добављача, унос наруџбеница и по-

траживања у трезорском пословању“ у 

дијелу „Посебни услови за обављање:“, ри-

јечи „једна година“ замјењуј се ријечима 

„три године“. 

 

Члан 3. 

            У члану 16а. тачка  4.2. “Самоста-

лни стручни сарадник за стратешко пла-

нирање и управљање развојем“ у дијелу  

„Посебни услови за обављање:“, ријечи 

„једна година“ замјењуј се ријечима „три 

године“. 

 

Члан 4. 

             Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-12-4/22 

Датум: 29.08.2022.  
_______________________________________________________ 

2. 

 На основу члана 59. Закона о лока-

лнoj самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 64. став 1. Закона о службе-

ницима и намјештеницима у органима је-

диница локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и  

члана 74. и  87. став 3. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

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

трово, доноси 
 

П Л А Н 

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО                                                 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
                                                    

Члан 1. 

           Овим Планом запошљавања у 

Општинској управи општине Петрово за 
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2022. годину (у даљем тексту: План)  утвр-

ђује се стварно стање попуњености радних 

мјеста, број непопуњених радних мјеста у 

скаладу са Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Општи-

нској управи општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петро-во“, број 

11/17, 3/18, 4/18, 1/20, 5/20, 10/20, 5/21 и 

12/21) и Правилником о измјени Прави-

лника о организацији и систематизацији 

радних мјеста у Општинској управи 

општине Петрово, број: 02-12-4/22 од 

29.08.2022. године, те потребан број слу-

жбеника и намјештеника на неодређено 

вријеме  са потребном стручном спремом.  

                                                      

Члан 2. 

            План се доноси на основу прику-

пљених приједлога руководиоца органи-

зационих јединица водећи рачуна о по-

требама за недостајућим кадровима у орга-

низационим јединицама и расположивим 

финансијским средствима у складу са 

Одлуком о усвајању буџета општине Пе-

трово за 2022. годину („Службени гласник 

 

 општине Петрово“, број 16/21)  и Одлуком 

о усвајању ребаланса буџета општине Пе-

трово за 2022. годину („Службени гласник 

општине Петрово“, број 8/22). 
                                                        

Члан 3. 

          Запошљавање у Општинској управи 

општине Петровоу 2022. години ће се вр-

шити у складу са овим Планом, осим у 

случајевима потребе попуњавања радног 

мјеста на одређено вријеме и попуњавања 

радног мјеста које је остало упражњено на-

кон доношења Плана запошљавања за 

текућу годину. 
 

Члан 4. 

Утврђује се стварно стање попу-

њености радних мјеста у скаладу са Пра-

вилником о организацији и системати-

зацији радних мјеста у Општинској управи 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 11/17, 3/18, 4/18, 

1/20, 5/20, 10/20, 5/21 и 12/21) на дан 

01.01.2022. године, те планира потребан 

број службеника и намјештеника за пријем 

у радни однос у 2022.години како слиједи: 

 

Р. 

Б

р. 

Организациона 

јединица 

Назив 

системати

-зованог 

радног 

мјеста за 

попуњава

-ње 

Број 

потре-

бних 

изврши

-лаца 

Службе

-ник 

(С) 

Намје-

штеник 

( Н ) 

Радни 

однос 

на 

Неодре-

ђено 

ДА/НЕ 

Радни 

однос на 

одређен

о 

ДА/НЕ 

Статус 

припра

-вника 

Укупан 

број 

радника 

за 

запошљ

авање 

1. Одјељење за 

општу управу 

ССС за 

људ.ресур

се и БИЗ 

         1          С       ДА                        1 

2. Добровољна 

ватрогасна 

јединица 

       

3. Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

       

4. Одјељење за 

привреду и 

финансије 

       

5. Одсјек за 

стратешко 

планирање и 

управљање 

развојем 
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6. Секретар 

Скупштине 

општине 

       

7. УКУПНО: од 1 

до 6 

         1                            1 

 

Члан 5. 

            Општинска управа општине Петро-

во у  2022. години планира у Одјељењу за 

општу управу запошљавање једног слу-

жбеника на неодређено вријеме на радно 

мјесто Самостални стручни сарадник за 

људске ресурсе и борачко-инвалидску за-

штиту, обзиром да је то радно мјесто си-

стематизовано а остало је непопуњено и 

постоји потреба за његовим попуњавањем. 

 

Члан 6. 

У измијењеним околностима и по-

требама за пријем у радни однос нових 

службеника, намјештеника и приправника, 

ради несметаног обављања послова 

Општинске управе Петрово а на основу 

Правилника о организацији и система-

тизацији радних мјеста у Општинској 

управи општине Петрово, Одлуке о усва-

јању буџету општине Петрово за 2022. 

годину и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџету општине Петрово за 2022. годину 

донијет ће се измјене и допуне овог Плана. 

 

Члан 7. 

            Планирано попуњавање радних мје-

ста вршит ће се у складу са законом  про-

писаним процедурама и Правилником о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста у Општинској управи општине Пе-

трово. 

 

Члан 8. 

            Овај План ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-12-5/22 

Датум: 29.08.2022.  
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник  Ре-

публике Срспке“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), а у вези са чланом 79. Закона о слу- 

 

жбеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 20. и 44. Правилника о јединственим 

процедурама за попуњавање упражњених 

радних мјеста у градској, односно општи-

нској управи („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 42/17) и члана 74. Ста-

тута општине Петрово („Службени гла-

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

лник општине Петрово доноси 

                                                                                                       

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Конкурсне комисије 

                                    

I. 

Именује се Конкурсна комисија за 

спровођење Јавног конкурса за попуња-

вање упражњених радних мјеста службе-

ника у Општинској управи општине Пе-

трово  (у даљем тексту: Комисија)  у саста-

ву: 

 

1. Мира Катанић, дипл.правник, 

службеник, предсједник, 

2. Весна Петровић, дипл.екон., слу-

жбеник,члан, 

3. Mирјана Арсенић, дипл.екон., 

службеник, члан, 

4. Душко Михајловић, дипл.инж. 

шум., са листе стручњака, члан, 

5. Драгана Петковић, доктор меди-

цине, са листе стручњака, члан. 

                                                  

II. 

Задатак Конкурсне комисије из та-

чке I. овог рјешењаје је да у складу са 

законом спроведе поступак по Јавном ко-

нкурсу за попуњавање упражњених радних  

мјеста службеника и намјештеника у 

Општинској управи општине Петрово на 

неодређено вријеме, што укључује ко-

нтролу испуњавања услова, обављање 

улазног интервјуа са кандидатима и сачи-

њавање листе за избор кандидата по 

редоследу кандидата, на начин одређен   

Законом о службеницима и намјеште-

ницима у органима јединица локалне 
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самоуправе („Службени гласник Републи-

ке Српске“, број 97/16) и Правилником о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској, 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 42/17). 

Конкурсна комисија ће доставити наче-

лнику општине листу за избор кандидата 

са записницима о предузетим радњама у 

току изборног поступка. 

 

III. 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављено 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“, на огласној табли Општинске управе 

Петрово и интернет страници општине Пе-

трово.  
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-38/22 

Датум: 31.08.2022.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана члана 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 97/16 и 36/19), и 

члана 118. Закона о уређењу простора и 

грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 

Начелник општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

o именовању стручног надзора 
 

I 

Стручни надзор над извођењем ра-

дова на „Реконструкцији културног и дру-

штвеног дома културе у МЗ Какмуж у 

општини Петрово“ по Уговору број: „02-

014-6-89/22“ од 01.08.2022. године закљу-

ченим са  „ОЗРЕНПРОЈЕКТ“ д.о.о. Петро-

во; повјерава се Обраду Радићу, дипл.ин. 

грађ. са лиценцом број ФЛ-1960/15 од 

20.02.2015. године, издата од стране Мини-

старства за просторно уређење, грађеви-

нарство и екологију Републике Српске.  

 

II 

 У вршењу стручног надзора, Надзо-

рни орган је дужан да се придржава одре-

дби и поступа према члану 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 

 

III 

По завршетку радова из члана I ове 

одлуке, Надзорни орган ће сачинити и 

Општини Петрово доставити извјештај о 

извршеном надзору над изведеним радо-

вима. 
 

IV 

Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 

 

V 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-198/22 

Датум: 04.08.2022.  
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана члана 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 97/16 и 36/19), и 

члана 118. Закона о уређењу простора и 

грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 

Начелник општине Петрово, доноси 

 

О Д Л У К У 

o именовању стручног надзора 
 

I 

Стручни надзор над извођењем фазе 

електро-радова на „Реконструкцији ку-

лтурног и друштвеног дома културе у МЗ 

Какмуж у општини Петрово“ по Уговору 

број: „02-014-6-89/22“ од 01.08.2022. годи-

не закљученим са „ОЗРЕНПРОЈЕКТ“д.о.о. 

Петрово; повјерава се Миливоју Новако-

вићу, дипл.ин.ел. са лиценцом број ФЛ-

1938/15 од 19.02.2015. године, издата од 

стране Министарства за просторно уређе-

ње, грађевинарство и екологију Републике 

Српске.  
 

II 

 У вршењу стручног надзора, Надзо-

рни орган је дужан да се придржава одре-

дби и поступа према члану 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу. 
 

III 

По завршетку радова из члана I ове  



Страна 5 - Број 9          СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Петак, 09.09.2022. године 
 

одлуке, Надзорни орган ће сачинити и 

Општини Петрово доставити извјештај о 

извршеном надзору над изведеним радо-

вима. 
 

IV 

Новчана накнада за рад Надзорног 

органа биће регулисана  уговором. 

 

V 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-206/22 

Датум: 19.08.2022.  
_______________________________________________________ 

6. 

         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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Андрић Небојши из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 500,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 555-

00881073878-60 код NOVA BANKA a.d. 

Образложење 

Дана 14.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Андрић Небојша из Ка-

рановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-33/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 01.08.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз Захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и утврдила чињенично 

стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег 

рачуна, доказ о евиденцији пчелара и 

пчелињих друштава у МПШВ) прописану 

чланом 12. став 2. Правилника о условима 

и начину остваривања новчаних подсти-

цаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Андрић Небојша по-

сједује 300 кошница, а како је чланом 12. 

став 4. максималан износ премије који ко-

рисник може остварити за ову врсту по-

дстицаја у текућој години 500,00 КМ, по-

дстицај је обрачунат на 100 кошница. 

Према члану 12. став 3. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде, пре-

мија по кошници износи 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

500,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 6/22), 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 Петро-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-25/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

7. 

 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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 
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број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Пејић Славиши из Калуђерице, општина 

Петрово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 500,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2022.години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-

80178091-79 код NLB Razvojna banka a.d. 

Образложење 

Дана 14.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Пејић Славиша из Ка-

луђерице, општина Петрово обратио се 

надлежном општинском одјељењу Захтје-

вом број: 06-34/22 за признавање права на 

новчани подстицај за производњу и узгој 

пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 01.08.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз Захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и утврдила чињенично 

стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану 

чланом 12. став 2. Правилника о условима 

и начину остваривања новчаних подсти-

цаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Пејић Славиша посје-

дује 160 кошница, а како je чланом 12. став 

4. максималан износ премије који кори-

сник може остварити за ову врсту по-

дстицаја у текућој години 500,00 КМ, по-

дстицај је обрачунат на 100 кошница. 

Према члану 12. став 3. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде, пре- 

 

мија по кошници износи 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

500,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 6/22), 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 Петро-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-26/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

8. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

 1. Пољопривредном произвођачу 

Нешковић Раденку из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 190,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2022.години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 

3383902500332405 код UniCredit Bank. 

Образложење 

Дана 20.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Нешковић Раденко из 

Карановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-37/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 
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услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 01.08.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, доказ о евиденцији пчелара и пчелињих 

друштава у МПШВ) прописану чланом 12. 

став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Нешковић Раденко 

посједује 38 кошница, а према члану 12. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по кошници изно-

си 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

190,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 6/22), 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 Петро-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-27/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

9. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

 1. Пољопривредном произвођачу 

Станковић Драгани из Какмужа, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 500,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81655510-42 код NLB Razvojna Banka a.d. 

Образложење 

Дана 20.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Станковић Драгана из 

Какмужа обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-36/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 01.08.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану чла-

ном 12. став 2. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Станковић Драгана 

посједује 130 кошница, а како je чланом 

12. став 4. максималан износ премије који 

корисник може остварити за ову врсту 

подстицаја у текућој години 500,00 КМ, 

подстицај је обрачунат на 100 кошница. 

Према члану 12. став 3. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде, пре-

мија по кошници износи 5,00 КМ.   

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 500,00 КМ, сходно критеријумима Пра-

вилника о условима и начину остваривања 
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новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Пе-

трово“, број: 6/22), 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 Петро-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-28/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

10. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

 1. Пољопривредном произвођачу 

Стевановић Драгану из Какмужа, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 125,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 

5621008010977372 код NLB Banka a.d. 

Образложење 

Дана 26.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Стевановић Драган из 

Какмужа обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-51/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 01.08.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз Захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и утврдила чињенично 

стање.  

Констатовано је да подносилац 

Захтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег 

рачуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану 

чланом 12. став 2. Правилника о условима 

и начину остваривања новчаних подсти-

цаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Стевановић Драган 

посједује 25 кошница, а према члану 12. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по кошници изно-

си 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

125,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Пе-

трово“, број: 6/22), 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: 02-014-4-29/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

11. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 
 

 1. Пољопривредном произвођачу  
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Лукић Ранку из Карановца, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 475,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000791-37 код МF banka a.d. Бања Лука. 

Образложење 

Дана 26.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Лукић Ранко из Кара-

новца обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-49/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 01.08.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила чи-

њенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану 

чланом 12. став 2. Правилника о условима 

и начину остваривања новчаних подсти-

цаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Лукић Ранко по-

сједује 95 кошница, а према члану 12. став 

3. Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по кошници изно-

си 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

475,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде („Службени гласник општине 

Петрово“, број: 6/22), 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 Петро- 

 

 

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-30/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

12. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 
 

 1. Пољопривредном произвођачу 

Пејановић Драгољубу из Карановца, 

општина Петрово, признаје се право на 

новчани подстицај у износу од 285,00 КМ 

на име производње и узгоја пчела у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000775-85 код МF banka a.d. Бања Лука. 

Образложење 

Дана 21.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Пејановић Драгољуб из 

Карановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-41/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa 

новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде“, дана 01.08.2022. године извр-

шила је увид у приложену документацију 

уз Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 
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(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, доказ о евиденцији пчелара и пчелињих 

друштава у МПШВ) прописану чланом 12. 

став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Пејановић Драго-

љуб посједује 57 кошница, а према члану 

12. став 3. Правилника о условима и на-

чину остваривања новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде, премија по кошници 

износи 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

285,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Пе-

трово“, број: 6/22), 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 Петро- 

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-31/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

13. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 
 

 1. Пољопривредном произвођачу 

Костић Пери из Калуђерице, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 400,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000531-41 код  МF Banka. 

Образложење 

Дана 20.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Костић Перо из Калу-

ђерице обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-38/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 01.08.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану 

чланом 12. став 2. Правилника о условима 

и начину остваривања новчаних подсти-

цаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Костић Перо по-

сједује 80 кошница, а према члану 12. став 

3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по кошници изно-

си 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

400,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде („Службени гласник општине 

Петрово“, број: 6/22), 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 Петро- 

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

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-32/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 
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14. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 
 

 1. Пољопривредном произвођачу 

Петровић Миодрагу из Петрова, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 500,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-

5260000037136 код MF banka. 

Образложење 

Дана 22.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Петровић Миодраг из 

Петрова обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-43/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољо-

привреде“, дана 01.08.2022. године извр-

шила је увид у приложену документацију 

уз Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, доказ о евиденцији пчелара и пчелињих 

друштава у МПШВ) прописану чланом 12. 

став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Петровић Миодраг 

посједује 300 кошница, а како је чланом 

12. став 4. максималан износ премије који 

корисник може остварити за ову врсту по-

дстицаја у текућој години 500,00 КМ, 

подстицај је обрачунат на 100 кошница. 

Према члану 12. став 3. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде, пре-

мија по кошници износи 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

500,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде („Службени гласник општине 

Петрово“, број: 6/22), 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 Петро- 

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

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-33/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

15. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 
 

 1. Пољопривредном произвођачу 

Петковић Миладину из Какмужа, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 350,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 551-

4602530450294 код UniCredit Bank Бања 

Лука. 
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Образложење 

Дана 21.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Петковић Миладин из 

Какмужа обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-42/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 01.08.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану чла-

ном 12. став 2. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Петковић Миладин 

посједује 70 кошница, а према члану 12. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по кошници 

износи 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

350,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 6/22), 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 Петро- 

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-34/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

16. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ристић Стеви из Петрова, општина Петро-

во, признаје се право на новчани подстицај 

у износу од 400,00 КМ на име производње 

и узгоја пчела у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 

5620058027049883 код NLB Banka a.d. 

Образложење 

Дана 27.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Ристић Стево из Петро-

ва обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-50/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 01.08.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз Захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и утврдила чињенично 

стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану чла-

ном 12. став 2. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Ристић Стево по-

сједује 80 кошница, а према члану 12. став 

3. Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по кошници изно-

си 5,00 КМ.   
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Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

400,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 6/22), 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 Петро- 

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-35/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

17. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Лазаревић Миленку из Сочковца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 385,00 КМ на име 

производње и узгоја пчела у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 567-

5415006664025 код VOLKSBANK a.d. 

Образложење 

Дана 20.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Лазаревић Миленко из 

Сочковца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-39/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре- 

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 01.08.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, доказ о евиденцији пчелара и пче-

лињих друштава у МПШВ) прописану 

чланом 12. став 2. Правилника о условима 

и начину остваривања новчаних подсти-

цаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Лазаревић Миленко 

посједује 77 кошницa, а према члану 12. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по кошници изно-

си 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

385,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 6/22), 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 Петро- 

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-36/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

18. 

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 Правилни-

ка о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број: 6/22), Начелник општине Петрово 

доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УЗГОЈ ПЧЕЛА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Михајловић Браниславу из Петрова, 

општина Петрово, признаје се право на 

новчани подстицај у износу од 345,00 КМ 

на име производње и узгоја пчела у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-80107-

088-76 код NLB Banka a.d. 

 

Образложење 

Дана 26.07.2022. године пољопри-

вредни произвођач Михајловић Бранислав 

из Петрова обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-46/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој пчела. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 01.08.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз Захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и утврдила чињенично 

стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, доказ о евиденцији пчелара и пчелињих 

друштава у МПШВ) прописану чланом 12. 

став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Михајловић Бранислав 

посједује 69 кошница, а према члану 12. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по кошници изно-

си 5,00 КМ.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

345,00 КМ сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри- 

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 6/22), 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 Петро- 

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-37/22 

Датум: 02.08.2022.  
_______________________________________________________ 

19. 

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: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ 

КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ ОВАЦА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Велимировић Раденку из Сочковца, 

општина Петрово, признаје се право на 

новчани подстицај у износу од 255,00 КМ 

на име производње и узгоја квалитетно-

приплодних оваца у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства 

пољопривредном произвођачу бити ће 

исплаћена на текући рачун број: 572-526-

00000821-44 код МF banka. 

Образложење 

Дана 22.08.2022. године пољопри-

вредни произвођач Велимировић Раденко 

из Сочковца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-52/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој оваца. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 02.09.2022. године извршила је увид у 
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приложену документацију уз Захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и утврдила чињенично 

стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, обрачун премије Образац 3, копије 

педигреа и увјерење о здравственом стању 

животиња, овјерену изјаву да предметно 

грло неће отуђити најмање двије године) 

прописану чланом 9. став 2. и став 3. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Велимировић Раде-

нко посједује 51 грло, а према члану 9. 

став 4. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

5,00 КМ. Именовани је испунио све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 255,00 КМ, сходно критеријумима Пра-

вилника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде („Службени гласник општине 

Петрово“, број: 6/22), 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 Петро-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-4-39/22 

Датум: 05.09.2022.  
_______________________________________________________ 

 

20. 

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: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ 

КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ ОВАЦА 

 

1. Пољопривредном произвођачу  

Радељић Миливоју из Петрова, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 255,00 КМ на име 

производње и узгоја квалитетно-припло-

дних оваца у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства 

пољопривредном произвођачу бити ће 

исплаћена на текући рачун број: 572-526-

00000828-23 код МF banka. 

Образложење 

Дана 25.08.2022. године пољопри-

вредни произвођач Радељић Миливоје  

обратио се надлежном општинском одје-

љењу Захтјевом број: 06-54/22 за призна-

вање права на новчани подстицај за про-

изводњу и узгој оваца. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 02.09.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, обрачун премије Образац 3, копије 

педигреа и увјерење о здравственом стању 

животиња, овјерену изјаву да предметно 

грло неће отуђити најмање двије године) 

прописану чланом 9. став 2. и став 3. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Радељић Миливоје 

посједује 51 грло, а према члану 9. став 4. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде, премија по грлу износи 5,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за испла-

ту новчаног подстицаја  у висини од 255,00 

КМ, сходно критеријумима Правилника о 
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условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

6/22), 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 Петро-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-40/22 

Датум: 05.09.2022.  
_______________________________________________________ 

21. 

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: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ 

КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ ОВАЦА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Шешлак Синиши из Петрова, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 250,00 КМ на име 

производње и узгоја квалитетно-припло-

дних оваца у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства 

пољопривредном произвођачу бити ће 

исплаћена на текући рачун број: 

5620058137998483 код NLB banka. 

Образложење 

Дана 23.08.2022. године пољопри-

вредни произвођач Шешлак Синиша обра-

тио се надлежном општинском одјељењу 

Захтјевом број: 06-53/22 за признавање 

права на новчани подстицај за производњу 

и узгој оваца. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча- 

 

 

них подстицаја за развој пољопривреде“,  

дана 02.09.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз Захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и утврдила чињенично 

стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, обрачун премије Образац 3, копије пе-

дигреа и увјерење о здравственом стању 

животиња, овјерену изјаву да предметно 

грло неће отуђити најмање двије године) 

прописану чланом 9. став 2. и став 3. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Шешлак Синиша 

посједује 50 грла, а према члану 9. став 4. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде, премија по грлу износи 5,00 

КМ. Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја у висини од 

250,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 6/22), 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 Петро-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-4-41/22 

Датум: 05.09.2022.  
_______________________________________________________ 

 

22. 

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: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ 

КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ ОВАЦА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Савић Буци из Петрова, општина Петрово, 

признаје се право на новчани подстицај у 

износу од 500,00 КМ на име производње и 

узгоја квалитетно-приплодних оваца у 

2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства 

пољопривредном произвођачу бити ће 

исплаћена на текући рачун број: 

5725260000083696 код MF banka. 

Образложење 

Дана 31.08.2022. године пољопри-

вредни произвођач Савић Буца обратила се 

надлежном општинском одјељењу Захтје-

вом број: 06-58/22 за признавање права на 

новчани подстицај за производњу и узгој 

оваца. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде“, дана 02.09.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, обрачун премије Образац 3, копије 

педигреа и увјерење о здравственом стању 

животиња, овјерену изјаву да предметно 

грло неће отуђити најмање двије године) 

прописану чланом 9. став 2. и став 3. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Савић Буца посје-

дује 117 оваца, а како је чланом 9. став 5. 

максималани износ премије који корисник  

може остварити за ову врсту подстицаја у 

текућој години 500,00 КМ, подстицај је 

обрачунат на 100 оваца.  

Према члану 9. став 4. Правилника 

о условима и начину остваривања новча-

них подстицаја за развој пољопривреде, 

премија по грлу износи 5,00 КМ.   

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 500,00 КМ, сходно критеријумима Пра-

вилника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 6/22), 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 Петро-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-42/22 

Датум: 05.09.2022.  
_______________________________________________________ 

23. 

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: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ 

КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ ОВАЦА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Васиљевић Младену из Петрова, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 250,00 КМ на име 

производње и узгоја квалитетно-припло-

дних оваца у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства 

пољопривредном произвођачу бити ће 

исплаћена на текући рачун број: 572-526-

00000544-02 код МF banka. 

Образложење 

Дана 30.08.2022. године пољопри-

вредни произвођач Васиљевић Младен 

обратио се надлежном општинском одје-

љењу Захтјевом број: 06-57/22 за призна-

вање права на новчани подстицај за про-

изводњу и узгој оваца. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-
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дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 02.09.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз Захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и утврдила чињенично 

стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, обрачун премије Образац 3, копије 

педигреа и увјерење о здравственом стању 

животиња, овјерену изјаву да предметно 

грло неће отуђити најмање двије године) 

прописану чланом 9. став 2. и став 3. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Васиљевић Младен 

посједује 50 грла, а према члану 9. став 4. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде, премија по грлу износи 5,00 

КМ. Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

250,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-

во“, број: 6/22), 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 Петро-

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

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-43/22 

Датум: 05.09.2022.  
_______________________________________________________ 

24. 

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: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ 

КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ КОЗА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђурић Дарки из Карановца, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 800,00 КМ на име 

производње и узгоја квалитетно-припло-

дних коза у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства 

пољопривредном произвођачу бити ће 

исплаћена на текући рачун број: 

1404070022251098 код SBERBANK. 

Образложење 

Дана 26.08.2022. године пољопри-

вредни произвођач Ђурић Дарко из Кара-

новца обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-55/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

производњу и узгој коза. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa новча-

них подстицаја за развој пољопривреде“, 

дана 02.09.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз Захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и утврдила чињенично 

стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, обрачун премије Образац 3, копије 

педигреа и увјерење о здравственом стању 

животиња, овјерену изјаву да предметно 

грло неће отуђити најмање двије године) 

прописану чланом 10. став 2. и став 3. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Ђурић Дарко посједује 

40 грла, а према члану 10. став 4. Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде, премија по грлу износи 20,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

800,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољо-
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привреде („Службени гласник општине 

Петрово“, број: 6/22), 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 Петро-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-44/22 

Датум: 05.09.2022.  
_______________________________________________________ 

25. 

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: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ 

КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ КОЗА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Катанић Ненаду из Петрова, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 280,00 КМ на име 

производње и узгоја квалитетно-припло-

дних коза у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства 

пољопривредном произвођачу бити ће 

исплаћена на текући рачун број: 

5675415000284141 код SBERBANK. 

Образложење 

Дана 30.08.2022. године пољопри-

вредни произвођач Катанић Ненад из 

Петрово обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-56/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за производњу и узгој коза. 

Комисија за провјеру испуњености 

услова за кориштење подстицајних сре-

дстава у складу са одредбама „Правилника 

о условима и начину остваривањa но-

вчаних подстицаја за развој пољопри- 

 

вреде“, дана 02.09.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, обрачун премије Образац 3, копије пе-

дигреа и увјерење о здравственом стању 

животиња, овјерену изјаву да предметно 

грло неће отуђити најмање двије године) 

прописану чланом 10. став 2. и став 3. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Катанић Ненад 

посједује 14 грла, а према члану 10. став 4. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде, премија по грлу износи 20,00 

КМ. Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

280,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Пе-

трово“, број: 6/22), 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 Петро-

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

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-45/22 

Датум: 05.09.2022.  
_______________________________________________________ 

26. 
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 

2022. годину („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 8/22) и члана 74. Статута 

општине („Службени гласник општине Пе-

трово“ број: 8/17), начелник  општине 

доноси 
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О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Туристичка организација 

Петрово“ Петрово  (организациони код 

000380920), у износу од 590,00 КМ, како 

слиједи:                                               

      1. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 590,00 КМ 

          на конто 411300-Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања родитељског 

одсуства и осталих накнада плата који се 

не рефундирају 590,00 КМ период јул  

2022. године. 

        

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-203/22 

Датум: 11.08.2022.  
_______________________________________________________ 

27. 

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), члана 9. став 

3. Одлуке о извршењу ребаланса буџета 

општине Петрово за 2022. годину („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

8/22) 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 (организа-

циони код 99999999), како слиједи: 

1. са конта 372200- Буџетска резе-

рва  250,00 KM 

на конто 412100-Расходи по основу 

закупа  250,00 КМ (организациони код 

00380130),   

2. са конта 411100-Расходи за бруто 

плату 5.230,00 КМ 

    на конто 411300-Расходи за накнаду 

плате за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата                                

који се не рефундирају 5.230,00 КМ (орга-

низациони код 00380130), период јул 2022. 

године.     
 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-204/22 

Датум: 12.08.2022.  
_______________________________________________________ 

28. 

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 2022. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/22) 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 „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

000380500), у износу од 850,00 КМ, како 

слиједи: 

      1. са конта 412900-Остали некласи-

фиковани расходи 850,00 КМ 

          на конто 511300-Издаци за набавку 

постројења и опреме 850,00 КМ           пе-

риод август  2022. године. 
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Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-222/22 

Датум: 05.09.2022.  
_______________________________________________________ 

29. 

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 буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

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

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 буџетског корисника Туристи-

чка организација Петрово Петрово (орга-

низациони код 000380920), како слиједи:                                                 

      1. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 500,00 КМ 

          на конто 411200-Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних при-

мања запослених 500,00 КМ 

 

       Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-218/22 

Датум: 02.09.2022.  
_______________________________________________________ 

30. 

На основу члана 240. став 4. Закона 

о раду („Службени гласник Републике 

Српске“, број 1/16 , 66/18,  91/21-Одлука 

Уставног суда Републике Српске и 119/21) 

и члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) Начелник општи-

не Петрово као заступник Општинске 

управе општине Петрово (у даљем тексту: 

Послодавац) и Синдикална организација 

Општинске управе општине Петрово (у 

даљем тексту: Синдикат)  закључују 

 
ПОЈЕДИНАЧИ  КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

О  ИЗМЈЕНАМА  ПОЈЕДИНАЧНОГ  КО-

ЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

У Појединачном колективном уго-

вору за запослене у Општинској управи 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 11/17, 10/18, 8/19, 

6/21, 4/22 и 7/22) у члану 6. се мијења:  

подтачка 3.3. и измијењена гласи: 

„стручни сарадник, седма кате-

горија, треће звање................................9,30“ 

подтачка 3.4. и измијењена гласи: 

„намјештеник.............................9,30“ 

подтачка 5.3. и измијењена гласи: 

„виши стручни сарадник,шеста ка-

тегорија, друго звање..........................13,80“ 

подтачка 5.4. и измијењена гласи: 

„виши стручни сарадник,шеста ка-

тегорија, треће звање...........................13,70“ 

подтачка 6.5. и измијењена гласи: 

„самостални стручни сарадник,пета 

категорија, треће звање.......................14,21“ 

подтачка 6.6. и измијењена гласи: 

„намјештеник......................... 14,21“. 

 

Члан 2. 

    У осталом дијелу Колективни уго-

вор остаје неизмијењен. 

 

Члан 3. 

Овај Колективни уговор сматра се 

закљученим када га у истовјетном тексту 

потпишу заступници уговорних страна.  

 

Члан 4. 

Овај  колетивног  уговора  ступа  на  
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снагу осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине Петрово“.  

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-12-6/22 

Датум: 05.09.2022.  

 

                              ПРЕДСЈЕДНИК  

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

                              Весна Петровић 

Број: 15/22 

Датум: 05.09.2022.  
_______________________________________________________
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