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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 2              Петрово,  17.01.2023. године              Година: XXXI 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

         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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ 

ПИЛИЋА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђурић Војину из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 1.500,00 КМ на име 

узгоја товних пилића у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 

5514602144963273 код UniCredit Bank 

Banja Luka. 

Образложење 

Дана 11.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Ђурић Војин из Кара-

новца обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-101/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

узгој товних пилића. 

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 08.12.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

приложени Захтјев за остваривање права 

на новчане подстицаје у пољопривреди и 

утврдила чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег 

рачуна, увјерење о здравственом стању  

 
 

животиња за једнодневне пилиће, обрачун 

това, овјерен од организатора производње, 

извод из банке као доказ о плаћању услу-

жног това, уговор о услужном тову пилића 

са организатором производње) прописану 

чланом 11. став 2. Правилника о условима 

и начину остваривања новчаних подсти-

цаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Ђурић Војин био у 

организованом откупу товних пилића са 

организатором производње „MADI“ d.o.o. 

Тешањ и испоручио истом 52.161 комад 

утовљених  пилића у турнусима и то:  

I турнус 26.479  комада,  

II турнус 25.682 комада. 

 Према члану 11. став 3. Правилника 

о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде, 

премија за узгоj товних пилића износи 0,03 

КМ/кљуну, а максимални износ премије 

који корисник подстицаја може остварити 

за ову врсту производње у текућој години 

је 1.500,00 КМ, тако да је подстицај обра-

чунат у овим оквирима. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

1.500,00 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 

ријешено 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 

пријема. 
 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-72/22 

Датум: 09.12.2022.  
_______________________________________________________ 

2. 

         На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

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

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ 

ПИЛИЋА 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђурић Драгани из Порјечине, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 1.500,00 КМ на име 

узгоја товних пилића у 2022.години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити 

исплаћена на текући рачун број: 572-256-

00001470-75 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 10.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Ђурић Драгана из По-

рјечине обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-100/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој товних пилића. 

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 08.12.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз приложени 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, увјерење о здравственом стању жи-

вотиња за једнодневне пилиће, обрачун 

това, овјерен од организатора производње, 

извод из банке као доказ о плаћању 

услужног това, уговор о услужном тову 

пилића са организатором производње) про-

писану чланом 11. став 2. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Ђурић Драгана би-

ла у организованом откупу товних пилића 

са организатором производње „BROVIS“ 

DD Високо и испоручила истом 51.845 ко-

мада утовљених  пилића у турнусима и то:  

I турнус 10.500 комада,  

II турнус 10.000 комада, 

III турнус 10.160 комада,  

IV турнус 10.300 комада и 

V турнус 10.855 комада.  

 Према члану 11. став 3. Правилника 

о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде, 

премија за узгоj товних пилића износи 0,03 

КМ/кљуну, а максимални износ премије 

који корисник подстицаја може остварити 

за ову врсту производње у текућој години 

је 1.500,00 КМ, тако да је подстицај 

обрачунат у овим оквирима. 

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 1.500,00 КМ, сходно критеријумима 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде („Службени гласник општи-

не Петрово“, број: 6/22), те је због тога по 

Захтјеву ријешено 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: 02-014-4-73/22 

Датум: 09.12.2022.  
_______________________________________________________ 
 3. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ 

ПИЛИЋА 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђурић Озрену из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 
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подстицај у износу од 1.427,85 КМ на име 

узгоја товних пилића у 2022.години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-256-

00001482-39 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 14.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Ђурић Озрен из Ка-

рановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-106/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој товних пилића. 

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 08.12.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

приложени Захтјев за остваривање права 

на новчане подстицаје у пољопривреди и 

утврдила чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, увјерење о здравственом стању жи-

вотиња за једнодневне пилиће, обрачун 

това, овјерен од организатора производње, 

извод из банке као доказ о плаћању 

услужног това, уговор о услужном тову 

пилића са организатором производње) про-

писану чланом 11. став 2. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је по-

љопривредни произвођач Ђурић Озрен био 

у организованом откупу товних пилића са 

организатором производње „BROVIS“ DD 

Високо и испоручио истом 47.595 комада 

утовљених  пилића у турнусима и то:  

I турнус 9.600 комада,  

II турнус 9.400 комада, 

III турнус 9.635 комада,  

IV турнус 9.000 комада и V турнус 

9.960 комада.  

Према члану 11. став 3. Правилника 

о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде, 

премија за узгоj товних пилића износи 0,03 

КМ/кљуну.   

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

1.427,85 КМ, сходно критеријумима Пра-

вилника 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 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-74/22 

Датум: 09.12.2022.  
_______________________________________________________ 

4. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ 

ПИЛИЋА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Нешковић Славки из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 738,30 КМ на име 

узгоја товних пилића у 2022.години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-256-

00003012-08 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 18.11.2021. године пољопри-

вредни произвођач Нешковић Славко из 

Карановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-112/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој товних пилића. 

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-
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вреде“, дана 08.12.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

приложени Захтјев за остваривање права 

на новчане подстицаје у пољопривреди и 

утврдила чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, увјерење о здравственом стању жи-

вотиња за једнодневне пилиће, обрачун 

това, овјерен од организатора производње, 

извод из банке као доказ о плаћању 

услужног това, уговор о услужном тову 

пилића са организатором производње) 

прописану чланом 11. став 2. Правилника 

о условима и начину остваривања новча-

них подстицаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Нешковић Славко 

био у организованом откупу товних 

пилића са организатором производње 

„BROVIS“ DD Високо и испоручио истом 

24.610 комада утовљених  пилића у турну-

сима и то:  

I турнус 12.110 комада и 

II турнус 12.500 комада. 

 Према члану 11. став 3. Правилника 

о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде, 

премија за узгоj товних пилића износи 0,03 

КМ/кљуну. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

738,30 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 

ријешено 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 

пријема. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-75/22 

Датум: 09.12.2022.  
_______________________________________________________ 

5. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ 

ПИЛИЋА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђурић Зорану из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 561,00 КМ на име 

узгоја товних пилића у 2022.години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-256-

00001485-30 код MF banka a.d. 

 

Образложење 

Дана 24.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Ђурић Зоран из Ка-

рановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-116/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој товних пилића. 

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 08.12.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

приложени Захтјев за остваривање права 

на новчане подстицаје у пољопривреди и 

утврдила чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, увјерење о здравственом стању жи-

вотиња за једнодневне пилиће, обрачун 

това, овјерен од организатора производње, 

извод из банке као доказ о плаћању 

услужног това, уговор о услужном тову 

пилића са организатором производње) про-

писану чланом 11. став 2. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Ђурић Зоран био у 
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организованом откупу товних пилића са 

организатором производње „BROVIS“ DD 

Високо и испоручио истом 18.700 комада 

утовљених  пилића у турнусима и то:  

I турнус 9.500 комада и  

II турнус 9.200 комада. 

 Према члану 11. став 3. Правилника 

о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде, 

премија за узгоj товних пилића износи 0,03 

КМ/кљуну. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

561,00 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: 02-014-4-76/22 

Датум: 09.12.2022.  
_______________________________________________________ 

6. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ 

ПИЛИЋА 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Радић Браниславу из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 1.500,00 КМ на име 

узгоја товних пилића у 2022.години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-256-

00002701-68 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 28.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Радић Бранислав из 

Карановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-122/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој товних пилића. 

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 08.12.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз приложени 

Захтјев за остваривање права на новчане 

подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, увјерење о здравственом стању живо-

тиња за једнодневне пилиће, обрачун това, 

овјерен од организатора производње, извод 

из банке као доказ о плаћању услужног 

това, уговор о услужном тову пилића са 

организатором производње) прописану 

чланом 11. став 2. Правилника о условима 

и начину остваривања новчаних подсти-

цаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Радић Бранислав 

био у организованом откупу товних пи-

лића са организатором производње „BRO-

VIS“ DD Високо и испоручио истом 51.860 

комада утовљених  пилића у турнусима и 

то:  

I турнус 10.500  комада,  

II турнус 11.000 комада, 

III турнус 10.000 комада,  

IV турнус 10.200 комада и V турнус 

10.160 комада. 

 Према члану 11. став 3. Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде, премија за узгоj товних пилића 

износи 0,03 КМ/кљуну, а максимални 

износ премије који корисник подстицаја 

може остварити за ову врсту производње у 

текућој години је 1.500,00 КМ, тако да је 

подстицај обрачунат у овим оквирима. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 
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1.500,00 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 

ријешено 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: 02-014-4-77/22 

Датум: 09.12.2022.  
_______________________________________________________ 

7. 

         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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ  ЗА  РЕГИСТРОВАНА  ПО-

ЉОПРИВРЕДНА  ГАЗДИНСТВА  МЛА-

ДИМ  ПОЉОПРИВРЕНИМ  ПРОИЗВО-

ЂАЧИМА  КОЈИ  ИЗВРШЕ  НАБАВКУ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

   

1. Пољопривредном произвођачу 

Јовичић Давиду из Петрова, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 3.000,00 КМ на име на-

бавке пољопривредне механизације у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81417862-36 код NLB banka a.d. 

Образложење 

Дана 01.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Јовичић Давид из Пе-

трова обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-94/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

набавку пољопривредне механизације. Ко-

мисија за провјеру испуњености услова за 

кориштење подстицајних средстава у скла-

ду са одредбама „Правилника о условима и 

начину остваривањa новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде“, дана 09.12.2022. 

године извршила је увид у приложену до-

кументацију уз Захтјев за остваривање 

права на новчане подстицаје у пољопри-

вреди и утврдила чињенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, увјерење о упису у Регистар газди-

нстава (РПГ), копију рачуна набављене 

механизације, овјерену изјаву (Образац 5) 

да набављена механизација неће бити оту-

ђена најмање 3 године) прописану чланом 

14. став 2. Правилника о условима и начи-

ну остваривања новчаних подстицаја за ра-

звој пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Јовичић Давид има 

регистровано газдиство, те да је извршио 

набавку пољопривредне механизације 

(трактор Таfе 42, кабина за трактор Таfе 

42, косилица LISICKI 135, приколица Fe-

rmak 4 t) укупне вриједности 35.040,00 

КМ, а према члану 14. став 3. Правилника 

о условима и начину остваривања но-

вчаних подстицаја за развој пољопривреде, 

премија за набавку пољопривредне меха-

низације износи 10% од укупне врије-

дности набављене механизације. 

Максималан износ премије који ко-

рисник може остварити за ову врсту по-

дстицаја у текућој години износи 3.000,00 

КМ, те је подстицај израчунат у тим окви-

рима. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

3.000,00 КМ, сходно критеријумима Пра-

вилника 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 ријешено 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: 02-014-4-78/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 
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8. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 

 

Р Ј Е ШЕ Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ   ЗА  ИНВЕСТИЦИЈЕ  У 

ИЗГРАДЊУ ПЛАСТЕНИКА И НАБА-

ВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПЛАСТЕНИЧКУ 

ПРОИЗВОДЊУ  

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Мишановић Манди из Петрова, општина 

Петрово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 500,00 КМ на име на-

бавке опреме за пластеничку производњу у 

2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 554-303-003791-

06-34 код Pavlović International bank a.d. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Mишановић Манда из 

Петрова обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број:06-117/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за набавку опреме за пластеничку про-

изводњу. 

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 09.12.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз За-

хтјев за остваривање права на новчане по-

дстицаје у пољопривреди и утврдила чи-

њенично стање.  

 Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, копију рачуна набављене опреме за 

инвестирана средства, овјерену изјаву  

 

(Образац 4) да изграђени пластеник неће 

отуђити најмање 3 године) прописану чла-

ном 15. став 2. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Мишановић Манда 

извршила набавку  пластеника од 100 m
2
 са 

системом за наводњавање и кацом од 500 l 

у вриједности од 3.500,00 КМ, а према 

члану 15. став 3. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде, премија за ула-

гање у изградњу пластеника и набавку 

опреме за пластеничку производњу износи 

20% од укупне вриједности инвестираних 

средстава. Максималан износ премије који 

корисник може остварити за ову врсту 

подстицаја у текућој години износи 500,00 

КМ, те је подстицај обрачунат у тим 

оквирима. 

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 Пе-

трово“, број: 6/22), те је због тога по За-

хтјеву ријешено 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: 02-014-4-79/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

9. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
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Р Ј Е ШЕ Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ   ЗА  ИНВЕСТИЦИЈЕ  У 

ИЗГРАДЊУ ПЛАСТЕНИКА И НАБА-

ВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПЛАСТЕНИЧКУ 

ПРОИЗВОДЊУ  
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Петровић Драгани из Петрова, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 500,00 КМ на име 

набавке опреме за пластеничку произво-

дњу у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000772-94 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 23.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Петровић Драгана из 

Петрова обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број:06-113/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за набавку опреме за пластеничку про-

изводњу. 

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 09.12.2022. 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, копију рачуна набављене опреме за 

инвестирана средства, овјерену изјаву 

(Образац 4) да изграђени пластеник неће 

отуђити најмање 3 године) прописану чла-

ном 15. став 2. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Петровић Драгана 

извршила набавку  пластеника од 50 m
2
 са 

системом за наводњавање у вриједности од 

2.500,00 КМ, а према члану 15. став 3. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде, премија за улагање у изгра-

дњу пластеника и набавку опреме за пла-

стеничку производњу износи 20% од уку-

пне вриједности инвестираних средстава. 

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 Пе-

трово“, број: 6/22), те је због тога по За-

хтјеву ријешено 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: 02-014-4-80/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

10. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е ШЕ Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ   ЗА  ИНВЕСТИЦИЈЕ  У 

ИЗГРАДЊУ ПЛАСТЕНИКА И НАБА-

ВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПЛАСТЕНИЧКУ 

ПРОИЗВОДЊУ  
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ристић Борису из Петрова, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 500,00 КМ на име 

набавке опреме за пластеничку произво-

дњу у 2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000980-52 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 23.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Ристић Борис из Пе-

трова обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-114/22 за при-
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знавање права на новчани подстицај за 

набавку опреме за пластеничку про-

изводњу. 

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 09.12.2022. 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, копију рачуна набављене опреме за 

инвестирана средства, овјерену изјаву 

(Образац 4) да изграђени пластеник неће 

отуђити најмање 3 године) прописану 

чланом 15. став 2. Правилника о условима 

и начину остваривања новчаних подсти-

цаја за развој пољопривреде. 

Такође је констатовано да је пољо-

привредни произвођач Ристић Борис извр-

шио набавку  пластеника од 50 m
2
 са си-

стемом за наводњавање у вриједности од 

2.500,00 КМ, а према члану 15. став 3. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде, премија за улагање у изгра-

дњу пластеника и набавку опреме за пла-

стеничку производњу износи 20% од 

укупне вриједности инвестираних сре-

дстава. 

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 ријешено 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: 02-014-4-81/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

11. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Стјепић Стојану из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00001002-83 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Стјепић Стојан из Ка-

рановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-138/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оства-
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ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Стијепић Стојан по-

сједује 1 одрасло грло (краву) за узгој 

говеда у систему узгоја крава-теле, а према 

члану 7. став 3. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде, премија по грлу 

износи 100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

100,00 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 Пе-

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

јема. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-82/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

12. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Вукојевић Милки из Кртове, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

 

 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81549916-22 код NLB banka a.d. 

Образложење 

Дана 14.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Вукојевић Милка из 

Кртове обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-104/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз За-

хтјев за остваривање права на новчане по-

дстицаје у пољопривреди и утврдила чи-

њенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Вукојевић Милка 

посједује 2 одрасла грла (краве)  за узгој 

говеда у систему крава-теле, а према члану 

7. став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 200,00 КМ, сходно критеријумима Пра-

вилника 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- 
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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: 02-014-4-83/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

13. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ковачевић Младену из Кртове, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 500,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000187-06 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 25.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Ковачевић Младен из 

Кртове обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-117/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Ковачевић Младен 

посједује 5 ограслих грла (крава) за узгој 

говеда у систему узгоја крава-теле, а према 

члану 7. став 3. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде, премија по грлу 

износи 100,00 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: 02-014-4-84/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

14. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Цвијановић Марини из Калуђерице, 

општина Петрово, признаје се право на но-
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вчани подстицај у износу од 200,00 КМ на 

име узгоја говеда у систему крава-теле у 

2022. години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

81082628-42 код NLB banka a.d. 

Образложење 

Дана 25.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Цвијановић Марина из 

Калуђерице обратила се надлежном 

општинском одјељењу Захтјевом број:06-

120/22 за признавање права на новчани 

подстицај за узгој говеда у систему крава-

теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Цвијановић Марина 

посједује 2 одрасла грла (краве)  за узгој 

говеда у систему крава-теле, а према члану 

7. став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 200,00 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: 02-014-4-85/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

15. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Васиљевић Миладину из Пeтрова, општи-

на Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000983-43 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 28.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Васиљевић Миладин из 

Петрова обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-121/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. године извршила 

је увид у приложену документацију уз 

Захтјев за остваривање права на новчане 
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подстицаје у пољопривреди и утврдила 

чињенично стање.  

Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Васиљевић Мила-

дин посједује 1 одрасло грло (краву) за 

узгој говеда у систему узгоја крава-теле, а 

према члану 7. став 3. Правилника о усло-

вима и начину остваривања новчаних по-

дстицаја за развој пољопривреде, премија 

по грлу износи 100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

100,00 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: 02-014-4-86/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

16. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 

 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Васиљевић Милошу из Карановца, општи-

на Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-

80111637-09 код NLB banka a.d. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Васиљевић Милош из 

Карановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-128/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Васиљевић Милош 

посједује 2 одрасла грла (краве) за узгој 

говеда у систему узгоја крава-теле, а према 

члану 7. став 3. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде, премија по грлу 

износи 100,00 КМ. 
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Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

200,00 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: 02-014-4-87/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

17. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Тодоровић Ради из Кртове, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 500,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000147-29 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Тодоровић Рада из 

Кртове обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број:06-130/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

 

 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Тодоровић Рада по-

сједује 5 одраслих грла (крава)  за узгој го-

веда у систему крава-теле, а према члану 7. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 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 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 

уложити приговор начелнику општине 

Петрово у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-4-88/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 
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18. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

 1. Пољопривредном произвођачу 

Богићевић Славици из Какмужа, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000121-10 код MF Banka a.d. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Богићевић Славица из 

Какмужа обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број:06-142/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Богићевић Славица по-

сједује 1 одрасло грло (краву)  за узгој го-

веда у систему крава-теле, а према члану 7. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 100,00 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: 02-014-4-89/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

19. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Лазаревић Мири из Какмужа, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-
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ћена на текући рачун број: 572-526-

00000953-36 код MF Banka a.d. 

 

Образложење 

Дана 14.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Лазаревић Мира из Ка-

кмужа обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број:06-105/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Лазаревић Мира посје-

дује 1 одрасло грло (краву)  за узгој говеда 

у систему крава-теле, а према члану 7. став 

3. Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 100,00 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 уложити 

 

приговор начелнику општине Петрово у 

року од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-90/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

20. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 
1. Пољопривредном произвођачу 

Станковић Верици из Петрова, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-256-

00000944-63 код MF Banka a.d. 

Образложење 

Дана 08.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Станковић Верица из 

Петрова обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број:06-99/22 за 

признавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. године извршила је увид у 

приложену документацију уз Захтјев за 

остваривање права на новчане подстицаје 

у пољопривреди и утврдила чињенично 

стање.  
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Констатовано је да подносилац За-

хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег ра-

чуна, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Станковић Верица по-

сједује 1 одрасло грло (краву) за узгој го-

веда у систему крава-теле, а према члану 7. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 100,00 КМ, сходно критеријумима Пра-

вилника 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: 02-014-4-91/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

21. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

 

 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

          

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђурановић Марији из Какмужа, општина 

Петрово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

8162694974 код NLB Banka a.d. 

 

 

Образложење 

Дана 11.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Ђурановић Марија из 

Какмужа обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број:06-102/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољо-

привредни произвођач Ђурановић Марија 

посједује 1 одрасло грло (краву)  за узгој 

говеда у систему крава-теле, а према члану 

7. став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 
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пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 100,00 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: 02-014-4-92/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

22. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Чолић Митри из Сочковца, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 552-016-

1742536670 код Addiko Bank a.d. 

Образложење 

Дана 25.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Чолић Митра из Со-

чковца обратила се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-118/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Чолић Митра посједује 

1 одрасло грло (краву)  за узгој говеда у 

систему крава-теле, а према члану 7. став 

3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именована је испунила све услове 

за исплату новчаног подстицаја  у висини 

од 100,00 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: 02-014-4-93/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

23. 

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- 
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вилника 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 УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Стојановић Бори из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 

5521153312011510 код Hypo Alpe Adria 

Bank a.d. Banja Luka. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Стојановић Боро из 

Карановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-136/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду 

за обиљежавање грла, копију пасоша те-

лета или потврду за обиљежавање грла, 

потврда о упису  издату од надлежне 

агенције за обиљежавање говеда, овјерену 

изјаву на Обрасцу 2а.) прописану чланом 

7. став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Стојановић Боро по- 

 

сједује 2 одрасла грла (краве) за узгој 

говеда у систему узгоја крава-теле, а према  

члану 7. став 3. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде, премија по грлу 

износи 100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

200,00 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: 02-014-4-94/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

24. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Тодић Чеди из Карановца, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-

80194615-74 код NLB banka a.d. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри- 
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вредни произвођач Тодић Чедо из Кара-

новца обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-126/22 за 

признавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

Комисија за провјеру испуњености услова 

за кориштење подстицајних средстава у 

складу са одредбама „Правилника о усло-

вима и начину остваривањa новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде“, дана 

05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Тодић Чедо посједује 1 

одрасло грло (краву) за узгој говеда у 

систему узгоја крава-теле, а према члану 7. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

100,00 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 

ријешено 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: 02-014-4-95/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

 

25. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Симић Душан из Карановца, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

8135768550 код NLB Banka. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Симић Душан из Кара-

новца обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-139/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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 рачу-

на, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину 
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остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Симић Душан посједује 

1 одрасло грло (краву) за узгој говеда у 

систему узгоја крава-теле, а према члану 7. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

100,00 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: 02-014-4-96/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

26. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Николић Јово из Карановца, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 554-402-004899-

06-52 код Pavlović International Bank a.d. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Николић Јово из Кара-

новца обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-124/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду 

за обиљежавање грла, копију пасоша те-

лета или потврду за обиљежавање грла, 

потврда о упису  издату од надлежне 

агенције за обиљежавање говеда, овјерену 

изјаву на Обрасцу 2а.) прописану чланом 

7. став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Николић Јово посједује 

2 одрасла грла (краве) за узгој говеда у 

систему узгоја крава-теле, а према члану 7. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

200,00 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 

ријешено 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: 02-014-4-97/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 
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27. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Симић Лазару из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-

80170960-35 код NLB Banka. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Симић Лазар из Кара-

новца обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-134/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Симић Лазар посједује 

2 одрасла грла (краве) за узгој говеда у 

систему узгоја крава-теле, а према члану 7. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

200,00 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 

ријешено 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 

пријема. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-98/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

28. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Протић Joви из Петрова, општина Петро-

во, признаје се право на новчани подстицај 

у износу од 100,00 КМ на име узгоја го-

веда у систему крава-теле у 2022.години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 
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 пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 555-

3000041109826 код Nova Banka a.d. 

 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Протић Јово из Пе-

трова обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-127/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

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 пољопривре-

де“, дана 05.12.2022. године извршила је 

увид у приложену документацију уз За-

хтјев 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Протић Јово посједује 1 

одрасло грло (краву) за узгој говеда у си-

стему узгоја крава-теле, а према члану 7. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

100,00 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 ријешено 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: 02-014-4-99/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

29. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Лазаревић Сими из Карановца, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-005-

80272744-38 код NLB Banka a.d. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Лазаревић Сими из 

Карановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-129/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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- 
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хтјева има сву потребну документацију 

(копију личне карте, копију текућег рачу-

на, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Лазаревић Симо посје-

дује 2 одрасла грла (краве) за узгој говеда 

у систему узгоја крава-теле, а према члану 

7.  став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

200,00 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 

ријешено 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: 02-014-4-100/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

30. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу  

Радић Недељку из Кртове, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 

5513011127910156 код Nova Banjalučka 

Banka. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Радић Недељко из Кр-

тове обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-132/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Радић Недељко посје-

дује 1 одрасло грло (краву) за узгој говеда 

у систему узгоја крава-теле, а према члану 

7. став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

100,00 КМ, сходно критеријумима Прави-

лника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопри-

вреде („Службени гласник општине Петро-
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во“, број: 6/22), те је због тога по Захтјеву 

ријешено 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: 02-014-4-101/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

31. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Aндрић Александру из Карановца, општи-

на Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 300,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 140-407-

5000208163 код SBERBANK. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Андрић Александар из 

Карановца обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-131/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду 

за обиљежавање грла, копију пасоша 

телета или потврду за обиљежавање грла, 

потврда о упису  издату од надлежне аге-

нције за обиљежавање говеда, овјерену 

изјаву на Обрасцу 2а.) прописану чланом 

7. став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Андрић Александар 

посједује 3 одрасла грла (краве) за узгој 

говеда у систему узгоја крава-теле, а према 

члану 7. став 3. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде, премија по грлу 

износи 100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

300,00 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: 02-014-4-102/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

32. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 
 

 



Страна 26 - Број 2        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО        Уторак, 17.01.2023. године 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Лазић Сави из Калуђерице, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 562-100-

8010713629 код NLB banka a.d. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Лазић Саво из Калу-

ђерице обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број:06-133/22 за 

признавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Лазић Саво посједује 1 

одрасло грло (краву)  за узгој говеда у си-

стему крава-теле, а према члану 7. став 3. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде, премија по грлу износи 100,00 

КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

100,00 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: 02-014-4-103/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

33. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Радић Влади из Сочковца, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000997-98 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 30.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Радић Владо из Сочко-

вца обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-125/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

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“, 
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дана 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Радић Владо посједује 

1 одрасло грло (краву) за узгој говеда у 

систему узгоја крава-теле, а према члану 7. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

100,00 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: 02-014-4-104/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

34. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Ђукић Милошу из Петрова, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000938-81 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 02.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Ђукић Милош из 

Петрова обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-95/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Ђукић Милош посје-

дује 2 одрасла грла (краве) за узгој говеда 

у систему узгоја крава-теле, а према члану 

7. став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 
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200,00 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 

ријешено 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: 02-014-4-105/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

35. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Шешлак Ненаду из Петрова, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 567-541-

06000042-71 код SBERBANK. 

Образложење 

Дана 29.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Шешлак Ненад из Пе-

трова обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-123/22 за при-

знавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Шешлак Ненад посје-

дује 2 одрасла грла (краве) за узгој говеда 

у систему узгоја крава-теле, а према члану 

7. став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

200,00 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: 02-014-4-106/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

36. 

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 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 УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Дујковић Зорану из Петрова, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити 

исплаћена на текући рачун број: 572-526-

00005877-46 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 02.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Дујковић Зоран из Пе-

трова обратио се надлежном општинском 

одјељењу Захтјевом број: 06-96/22 за 

признавање права на новчани подстицај за 

узгој говеда у систему крава-теле. 

Комисија за провјеру испуњености услова 

за кориштење подстицајних средстава у 

складу са одредбама „Правилника о усло-

вима и начину остваривањa новчаних по-

дстицаја за развој пољопривреде“, дана 

05.12.2022. године извршила је увид у при-

ложену документацију уз Захтјев за оства-

ривање 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оства-

ривања новчаних подстицаја за развој по-

љопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Дујковић Зоран по-

сједује 2 одрасла грла (краве) за узгој го-

веда у систему узгоја крава-теле, а према 

члану 7. став 3. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде, премија по грлу 

износи 100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

200,00 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 

ријешено 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: 02-014-4-107/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

37. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Протић Рајку из Петрова, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000190-94 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 07.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Протић Рајко из 

Петрова обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-98/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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“, 
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дана 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Протић Рајко посједује 

2 одрасла грла (краве) за узгој говеда у 

систему узгоја крава-теле, а према члану 7. 

став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

200,00 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 

ријешено 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: 02-014-4-108/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

38. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 
 

1. Пољопривредном произвођачу 

Цвијановић Марку из Калуђерице, општи-

на Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 100,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000998-95 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 25.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Цвијановић Марко из 

Калуђерице обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број:06-119/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину оствари-

вања новчаних подстицаја за развој пољо-

привреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Цвијановић Марко по-

сједује 1 одрасло грло (краву)  за узгој 

говеда у систему крава-теле, а према члану 

7. став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 
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100,00 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: 02-014-4-109/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

39. 

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 Петро-

во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Недић Мирославу из Петрово, општина 

Петрово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 500,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00001005-74 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 14.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Недић Мирослав из 

Петрова обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-103/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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 ра-

чуна, копију пасоша краве или потврду за 

обиљежавање грла, копију пасоша телета 

или потврду за обиљежавање грла, потврда 

о упису  издату од надлежне агенције за 

обиљежавање говеда, овјерену изјаву на 

Обрасцу 2а.) прописану чланом 7. став 2. 

Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Недић Мирослав по-

сједује 5 ограслих грла (крава) за узгој 

говеда у систему узгоја крава-теле, а према 

члану 7. став 3. Правилника о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде, премија по грлу 

износи 100,00 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 

ријешено 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: 02-014-4-110/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

40. 

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 Петро-
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во“, број: 6/22), Начелник општине Петро-

во доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА УЗГОЈ ГОВЕДА У 

СИСТЕМУ КРАВА-ТЕЛЕ 

 

1. Пољопривредном произвођачу 

Радељић Стојану из Петрова, општина Пе-

трово, признаје се право на новчани 

подстицај у износу од 200,00 КМ на име 

узгоја говеда у систему крава-теле у 2022. 

години. 

2. Новчана подстицајна средства ће 

пољопривредном произвођачу бити испла-

ћена на текући рачун број: 572-526-

00000962-09 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 16.11.2022. године пољопри-

вредни произвођач Радељић Стојан из 

Петрова обратио се надлежном општи-

нском одјељењу Захтјевом број: 06-110/22 

за признавање права на новчани подстицај 

за узгој говеда у систему крава-теле. 

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 05.12.2022. 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, копију пасоша краве или потврду 

за обиљежавање грла, копију пасоша 

телета или потврду за обиљежавање грла, 

потврда о упису  издату од надлежне 

агенције за обиљежавање говеда, овјерену 

изјаву на Обрасцу 2а.) прописану чланом 

7. став 2. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде. 

Такође је констатовано да пољопри-

вредни произвођач Радељић Стојан посје-

дује 2 одрасла грла (краве) за узгој говеда 

у систему узгоја крава-теле, а према члану 

7. став 3. Правилника о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде, премија по грлу износи 

100,00 КМ. 

Именовани је испунио све услове за 

исплату новчаног подстицаја  у висини од 

200,00 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: 02-014-4-111/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

41. 

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 Одлуке о 

субвенцији правним лицима и предузетни-

цима за трошкове плаћања прикључења на 

водоводну мрежу („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 13/22), одлучују-

ћи по молби Услужне радње „ТИП-ТОП“ 

Драган Гајић с.п., Начелник општине Пе-

трово доноси: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА ЗА ТРОШКО-

ВЕ ПЛАЋАЊА ПРИКЉУЧЕЊА НА 

ВОДОВОДНУ МРЕЖУ   

 

1. Услужној радњи „ТИП-ТОП“ 

Драган Гајић с.п. Петрово, признаје се пра-

во на субвенцију трошкова плаћања при-

кључења на водоводну мрежу у износу од 

890,00 КМ. 

2. Новчана средства предузетнику 

бити ће исплаћена на текући рачун број:          

572-526-00000072-60 код MF banka a.d. 

Образложење 

Дана 24.10.2022. године Услужна 

радња „Тип-Топ“ Драган Гајић с.п. Петро-

во обратио се Начелнику општине молбом 

број: 02-676/22 за финансијску помоћ у 

сношењу трошкова за прикључење воде у 
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нови пословни објекат у улици Озренских 

Одреда бб у Петрову. 

Уз молбу приложен је рачун број: 

274/22 од 28.02.2022.године ЈКП „Вода“ 

Петрово д.о.о. у којем тошкови прикљу-

чења на водоводну мрежу износе 1.780,00 

КМ. 

На основу Одлуке о субвенцији 

правним лицима и предузетницима за тро-

шкове плаћања прикикључења на водово-

дну мрежу („Службени гласник општине 

Петрово“, број: 13/22), којом је прописано 

да ће трошкови прикључења на водоводну 

мрежу за правна лица и предузетнике на 

територији општине Петрово за 2022. го-

дину бити финансирани из Буџета општи-

не Петрово у износу од 50% од цијене 

коштања прикључења по фактурама испо-

стављеним од ЈКП „Вода“ Петрово,  рије-

шено је 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: 02-014-4-112/22 

Датум: 27.12.2022.  
_______________________________________________________ 

42. 

         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 

Одлуке о субвенцији правним лицима и 

предузетницима за трошкове плаћања при-

кључења на водоводну мрежу („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 13/22), 

одлучујући по захтјеву Производног пого-

на „SWEET DREAMS“ Зоран Ђурановић 

с.п. Петрово., Начелник општине Петрово 

доноси: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА ЗА ТРОШКО-

ВЕ ПЛАЋАЊА ПРИКЉУЧЕЊА НА 

ВОДОВОДНУ МРЕЖУ   

 

1. Произвводном погону „SWEET 

DREAMS“ Зоран Ђурановић с.п. Петрово, 

признаје се право на субвенцију трошкова 

плаћања прикључења на водоводну мрежу 

у износу од 1.837,00 КМ. 

2. Новчана средства предузетнику 

бити ће исплаћена на текући рачун број:          

562-005-81606569-07 код NLB banka a.d. 

Образложење 

Дана 26.10.2022. године Произвво-

дни погон „SWEET DREAMS“ Зоран Ђу-

рановић с.п. Петрово обратио се Начелни-

ку општине захтјевом број: 02-678/22 за 

финансијску помоћ у сношењу трошкова 

за прикључење воде у нови пословни обје-

кат у улици Колона 15. Мај бб у Петрову. 

Уз захтјев приложен је рачун број: 

1066/22 од 28.02.2022.године ЈКП „Вода“ 

Петрово д.о.о. у којем тошкови прикљу-

чења на водоводну мрежу износе 3.674,00 

КМ. 

На основу Одлуке о субвенцији 

правним лицима и предузетницима за 

трошкове плаћања прикикључења на водо-

водну мрежу („Службени гласник општине 

Петрово“, број: 13/22), којом је прописано 

да ће трошкови прикључења на водоводну 

мрежу за правна лица и предузетнике на 

територији општине Петрово за 2022. Го-

дину бити финансирани из Буџета општи-

не Петрово у износу од 50% од цијене 

коштања прикључења по фактурама испо-

стављеним од ЈКП „Вода“ Петрово,  рије-

шено је 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: 02-014-4-113/22 

Датум: 28.12.2022.  
_______________________________________________________ 

43. 

На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 74. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 8/17) и 

Одлуке о субвенцији правним лицима и 

предузетницима за трошкове плаћања при-

кључења на водоводну мрежу („Службени 

гласник општине Петрово“, број: 13/22), 

одлучујући по молби Производне радње 

„RESIN STIL“ Слободанка Дамјеновић с.п. 
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Петрово., Начелник општине Петрово до-

носи: 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА ЗА ТРОШКО-

ВЕ ПЛАЋАЊА ПРИКЉУЧЕЊА НА 

ВОДОВОДНУ МРЕЖУ   
 

1.Производној радњи „RESIN STIL“ 

Слободанка Дамјеновић с.п. Петрово, при-

знаје се право на субвенцију трошкова пла-

ћања прикључења на водоводну мрежу у 

износу од 2.966,32 КМ. 

2. Новчана средства предузетнику 

бити ће исплаћена на текући рачун број:          

555-30000533819-75 код NOVA banka a.d. 

Образложење 

Дана 28.10.2022. године Произво-

днa радња „RESIN STIL“ Слободанка Да-

мјеновић с.п. Петрово обратила се Наче-

лнику општине захтјевом број:02-682/22 за 

финансијску помоћ у сношењу трошкова 

за прикључење воде у нови пословни 

објекат у улици Станица 2/69 Карановац, 

општина Петрово. 

Уз молбу приложен је рачун број: 

1067/22 од 28.12.2022.године ЈКП „Вода“ 

Петрово д.о.о. у којем тошкови прикљу-

чења на водоводну мрежу износе 

5.932,65,00 КМ. 

На основу Одлуке о субвенцији 

правним лицима и предузетницима за тро-

шкове плаћања прикикључења на водово-

дну мрежу („Службени гласник општине 

Петрово“, број: 13/22), којом је прописано 

да ће трошкови прикључења на водоводну 

мрежу за правна лица и предузетнике на 

територији општине Петрово за 2022. го-

дину бити финансирани из Буџета општи-

не Петрово у износу од 50% од цијене 

коштања прикључења по фактурама испо-

стављеним од ЈКП „Вода“ Петрово,  рије-

шено је 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: 02-014-4-114/22 

Датум: 29.12.2022.  
_______________________________________________________ 

 

 

44. 

           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 Петрово ( „Службени 

гласник општине Петрово“ број 8/17), на-

челник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200- Буџетска резерва                                                                     

15.000,00 KM 

на конто 412500-Расходи за текуће 

одржавање 2.500,00 КМ 

на конто 412900-Остали некласифи-

ковани расходи 12.500,00 КМ 

   (организациони код 00380130),  пе-

риод  новембар  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: 02-014-1-306/22 

Датум: 08.12.2022.  
_______________________________________________________ 

45. 
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 до-

носи 
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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 1.000,00 КМ, како 

слиједи: 

      1. са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 1.000,00 КМ 

         на конто 411300-Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања родитељског 

одсуства и осталих накнада плата                                       

који се не рефундирају 1.000,00 КМ, пери-

од новембар 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: 02-014-1-307/22 

Датум: 08.12.2022.  
_______________________________________________________ 

46. 
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 („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број: 

8/17), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ 

НАМЈЕНА 

 

Члан 1. 

Одобрава се отварање рачуна посе-

бних намјена за прикупљање средстава од 

боравишне таксе, организациони код 

99999999. 

        

Члан 2. 

         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: 02-014-1-323/22 

Датум: 14.12.2022.  
_______________________________________________________ 

47. 
 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 Петрово ( „Службени 

гласник општине Петрово“ број 8/17), на-

челник  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), како слиједи: 

са конта 412500-Расходи за текуће 

орржавање 30,00 КМ 

          на конто 412200-Расходи за по 

основу утрошка енергије, комуналних, ко-

муникационих и транспортних услуга                                                  

30,00 КМ. 
 

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: 02-014-1-325/22 

Датум: 20.12.2022.  
_______________________________________________________ 

48. 
     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 
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(„Службени гласник Републике Српске“ 

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

74. Статута општине Петрово ( „Службени 

гласник општине Петрово“ број 8/17), на-

челник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава како слиједи: 

Са конта 37200-Буџетска резерва 

2.971,00 КМ 

Организациони код 00380130: 

На конто 419100-Расходи по су-

дским рјешењима 2.431,00 КМ 

Организациони код 00380500: 

На конто 411300-Расходи за накна-

де плата за вријеме боловања  440,00 КМ 

На конто 412200-Расходи по основу 

утрпшка енергије, комуналних и комуни-

кационих услуга 40,00 КМ 

Организациони код 08180056: 

На конто 412900-Остали некласи-

фиковани расходи 100,00 КМ. 

 

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: 02-014-1-333/22 

Датум: 29.12.2022.  
_______________________________________________________ 

49. 
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 Петрово ( „Службени 

гласник општине Петрово“ број 8/17), на-

челник  општине доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава Општинске управе (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

Са конта 511100-Издаци за 

изградњу и прибављање зграда и објеката 

1.000,00 КМ 

На конто 516100-Издаци за залихе 

материјала за израду учинака 1.000,00 КМ 

Са конта 372200-Буџетска резерва 

12.700,00 КМ 

На конто 412900-Остали 

неквалификовани расходи 10.000,00 КМ 

На конто 412600-Расходи по основу 

путовања и смјештаја 2.000,00 КМ 

На конто 414100-Субвенције 700,00 

КМ. 
 

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: 02-014-1-295/22 

Датум: 25.11.2022.  
_______________________________________________________ 

50. 
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 Петрово ( „Службени 

гласник општине Петрово“ број 8/17), на-

челник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава буџетског корисника Средњо-

школски центар Петрово (организациони 
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код 08150046), у периоду децембар 2022. 

године, како слиједи: 

Са конта 412214-Расходи по основу 

утрошка угља 450,00 КМ 

Са конта 412431-Расходи за матери-

јал за потребе образовног процеса 70,00 

КМ 

На конто 411211-Расходи за накна-

де за превоз радника 520,00 КМ 
 

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: 02-014-1-1/23 

Датум: 03.01.2023.  
_______________________________________________________ 

51. 
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 («Слу-

жбени гласник општине Петрово» број 

8/17), a у складу са чланом 7. Уредбе 

Владе Републике Српске о условима и на-

чину плаћања 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  

2023. 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: 02-014-1-2/23 

Датум: 03.01.2023.  
_______________________________________________________ 

 52. 

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 до-

носи 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКИХ  КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

1. Одобрава се реалокација буџе-

тских средстава ЈУ „Туристичка органи-

зација Петрово“ Петрово  (организациони 

код 000380920), у износу од 36,00 КМ, 

како слиједи:                                     

          са конта 411100-Расходи за бруто 

плате 36,00 КМ 

          на конто 411200-Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних при-

мања запослених  36,00 КМ, период деце-

мбар  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: 02-014-1-3/23 

Датум: 04.01.2023.  
_______________________________________________________ 

53. 
 На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), члана 64. став (1)  тачка б), a 

у вези са чланом 88.  и чланом 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14),  

члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), те члану 74. Статута општине Пе-

трово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 
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О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача за јавну 

набавку услуга путем конкурентског 

захтјева: „Измјена Регулационог плана 

„Туристичка зона Калуђерица“ број 02-

014-7-179/22 од 05.12.2022. године, 

понуђачу „Добојинвест“ а.д. Добој. 

 

Члан 1. 

Обавјештењем број 873-7-2-20/22 од 

05.12.2022. године, тендерска документа-

ција у поступку јавне набавке услуга путем 

конкурентског захтјева: „Измјена Регула-

ционог плана „Туристичка зона Калуђе-

рица“ број 02-014-7-179/22 од 05.12.2022. 

године објављена је на Порталу јавних 

набавки БиХ. 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке услуга 

путем конкурентског захтјева: „Измјена 

Регулационог плана „Туристичка зона Ка-

луђерица“ број 02-014-7-179/22 од 05.12. 

2022. године, приспјеле су 3 (три) благо-

времене и прихватљиве понуде. 

 

Члан 3. 

„Добојинвест“ а.д. Добој, након 

одржане електронске аукције,  изабран  је 

као најповољнији понуђач у поступку ја-

вне набавке услуга путем конкурентског 

захтјева: „Измјена Регулационог плана 

„Туристичка зона Калуђерица“ број 02-

014-7-179/22 од 05.12.2022. године. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. Поступак је спровела 

Општинска управа општине Петрово,  Ко-

мисија  за јавне набавке Општинске управе 

општине  Петрово. Након пријема и оцјене 

понуда, Комисија је констатовала да су 3 

(три) благовремене и пристигле понуде 

прихватљиве. Комисија је у предметном 

поступку јавне набавке услуга  конста-

товала да су понуђачи доставили сва доку-

мента тражена тендерском документаци-

јом у предметном поступку јавне набавке 

услуга, те су све 3 (три) понуде пријављене 

на електронску аукцију. Електронска ау-

кција заказана је за 28.12.2022. године у 

14:30:00 часова, а завршена је у 14:42:00 

часова. 

На основу резултата одржане 

елктронске аукције, комисија за јавне на-

бавке у предметном поступку јавне наба-

вке услуга предложила је Начелнику 

општине Петрово да уговор у поступку 

јавне набавке услуга путем конкурентског 

захтјева: „Измјена Регулационог плана 

„Туристичка зона Калуђерица“ број 02-

014-7-179/22 од 05.12.2022.године додије-

ли понуђачу „Добојинвест“ а.д. Добој. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

б),  члана 70. став (1), став (3) и став (6), 

члана  88. и члана 89.  Закона о јавним на-

бавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,број: 

39/14) одлучено је  као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14) или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на 

поступак, сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). У складу са чланом 99. 

Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14), Жалба се по-

дноси  Уговорном органу као првостепеној 

инстанци у жалбеном поступку у писаној 

форми директно, електронским путем, а 

који не може бити мањи од три, како би 

могла бити уручена квалификованом ка-

ндидату или изабраном понуђачу, као и 

другим странкама у поступку. У случају 

директне предаје жалбе, Уговорни орган је 

дужан да изда жалиоцу потврду о времену 

пријема жалбе. Жалба се изјављује  у року 

од 10 (десет) дана, од дана када је по-

дносилац жалбе запримио Одлуку о избору 

најповољнијег понуђача, најкасније 30 да-

на по сазнању да је уговор закључен без 

спроведеног поступка јавне набавке у 

супротности са овим законом, а најкасније 
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у року од једне године од дана закључења 

Уговора у том поступку, у смислу члана 

101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број: 39/14). 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-187/22 

Датум: 29.12.2022.  
_______________________________________________________ 

54. 
На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14 и 59/22), сходно члану 

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), На-

челник општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка и уградња улазних врата у дому 

култутре у Петрову“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне роба: „Набавка и уградња улазних вра-

та у дому култутре у Петрову“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14 и 

59/22), те осталим подзаконским актима из 

области јавних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 3.931,62 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 4.600,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су у складу са буџетом 

Општине Петрово за 2022. годину, на  ко-

нту број: 511 123 – Издаци за изградњу и 

прибављање објеката образовних и нау-

чних институција.  

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује  

се Одсијек за стратешко планирање и 

управљање развојем. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-189/22 

Датум: 28.12.2022.  
_______________________________________________________ 

55. 
На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14 и 59/22), сходно члану 

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), 

Начелник општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба 

путем директног споразума: „Набавка дје-

чијих пакетића за потребе манифестације 

Дјечијa Новa Годинa“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке роба путем директног спора-

зума: „Набавка дјечијих пакетића за потре-

бе манифестације Дјечијa Новa Годинa“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), те осталим по-

дзаконским актима из области јавних на-

бавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 4.273,50 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 5.000,00 КМ. 

Средства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2022. годину, са конта број: 

412 943 – Расходи за манифестацију Дје- 
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чија Нова година.  
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Одсијек за стратешко планирање и 

управљање развојем. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-183/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

56. 
На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14 и 59/22), сходно члану 

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број: 8/17), 

Начелник општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О стављању ван снаге Правилника о 

поступку директног споразума број 02-

014-7-6/15 од 06.02.2015.године 

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Правилник о 

поступку директног споразума број 02-

014-7-6/15 од 06.02.2015. године („Службе-

ни гласник општине Петрово“ број 01/15).  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-182/22 

Датум: 12.12.2022.  
_______________________________________________________ 

57. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла- 

 

 

сник БиХ“, број 39/14 и 59/22), сходно 

члану 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), те члана 74. Статута општине Пе-

трово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  извођача услуга путем конкурентског 

захтјева: „Измјена Регулационог плана 

„Туристичка зона Калуђерица“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем конкуре-

нтског захтјева: „Измјена Регулационог 

плана „Туристичка зона Калуђерица“ у 

следећем саставу: 

 

1. Мирјана Арсенић, дипл. екон., 

предсједник  

Замјенски члан: Мира Катанић, ди-

пл.прав. 

2.  Небојша Трифковић, дипл.инж. 

пољ.  

Замјенски члан: Драган Стевановић, 

екон.техн. 

3. Жељка Илић, дипл.инж.пољ., 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.екон. 

4. Невена Петковић, маст.екон.,  те-

хнички секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, ди-

пл.екон. 
 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

16.12.2022. године у 09:15 часова у просто-

ријама Општинске управе општине Петро-

во.         
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IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном 

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.   

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-181/22 

Датум: 05.12.2022.  
_______________________________________________________ 

58. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број:  39/14 и 59/22), сходно 

члану 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), те члана 74. Статута општине Пе-

трово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

радова: „Измјена Регулационог плана 

„Туристичка зона Калуђерица“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке набавке услуга путем конку-

рентског захтјева: „Измјена Регулационог 

плана „Туристичка зона Калуђерица“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског за-

хтијева у складу са Законом о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14 и 59/22), те оста-

лим подзаконским актима из области ја-

вних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 12.820,51 КМ  без ПДВ-а. 

Средства за набавку услуга  из члана 1. ове 

Одлуке  Одлуке  обезбијеђена су  из буџета 

општине Петрово за 2022.годину,  са конта 

513 718 – Издаци за просторно планску 

документацију. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

 

се Одсијек за стратешко планирање и 

управљање развојем. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-178/22 

Датум: 05.12.2022.  
_______________________________________________________ 

59. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14 и 59/22), сходно члану 

59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), те 

члана 74. Статута општине Петрово („Сл. 

гласник општине Петрово“, број 8/17), На-

челник општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга: „Штампање новогодишњег 

промотивног материјала“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке услуга: „Штампање ново-

годишњег промотивног материјала“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14 и 59/22), те оста-

лим подзаконским актима из области ја-

вних набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 2.991,45  КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 3.500,00 КМ. 

Средства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2022. годину, са конта број: 

412 731 – Расходи за услуге штампања, 

графичке обраде и слично. 
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Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Одсјек за стратешко планирање и упра-

вљање. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-175/22 

Датум: 01.12.2022.  
_______________________________________________________ 

60. 

На основу члана 17. став (1) Закона 

о јавним набавкама БиХ („Службени гла-

сник БиХ“ број 39/14 и 59/22), сходно 

члану 59. Закона о локалној самоуправи 

(Сл. гласник РС“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), те члана  57. Статута општине Пе-

трово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 8/17), Начелник општине Петрово, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О измјени плана јавних набавки  

за 2022. годину 

 

Члан 1. 

У план јавних набавки за 2021. 

годину се уврштава следећa јавне набавке: 

 

  1. Јавна набавка роба путем дире-

ктног споразума: „Набавка и уградња ула-

зних врата у дому култутре у Петрову“. 

Процијењена вриједност ове јавне набавке 

износи 3.931,62  КМ без ПДВ-а, док са 

ПДВ-ом процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 4.600,00 КМ. Средства за 

набавку из члана 1. ове Одлуке  обезби-

јеђена су у складу са буџетом Општине 

Петрово за 2022. годину, на  конту број: 

511 123 – Издаци за изградњу и приба-

вљање објеката образовних и научних 

институција. 

2. Јавна набавка услуга путем ко-

нкурентског захтјева: „Измјена Регулаци-

оног плана „Туристичка зона Калуђе-

рица“.Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 12.820,51 КМ  без ПДВ-а. 

Средства за набавку услуга  из члана 1. ове 

Одлуке  Одлуке  обезбијеђена су  из буџета 

општине Петрово за 2022. годину,  са ко-

нта 513 718 – Издаци за просторно планску 

документацију. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-177/22 

Датум: 17.06.2022.  
_______________________________________________________ 

61. 

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 II 

ребаланса буџета општине Петрово за 

2022. годину („Службени гласник општине 

Петрово“ број 14/22) 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 Општинске управе (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта са конта 411100-Расходи за 

бруто плате 4.460,00 КМ 

         на конто 411300-Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања родитељског 

одсуства и осталих накнада плата                                       

који се не рефундирају 4.460,00 КМ, пери-

од децембар 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: 02-014-1-10/23 

Датум: 12.01.2023.  
_______________________________________________________ 
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62. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 22. став 1. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

121/12 и 46/17), члана 2. Одлуке о форми-

рању Штаба за ванредне ситуације („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

3/14) и члана 74. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 8/17) Начелник општине Петрово до-

носи  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

I. 

Овим рјешењем именује се Штаб за 

ванредне ситуације општине Петрово (у 

даљем тексту: Штаб) у саставу: 

1. командант Штаба - Озрен Петко-

вић, Начелник општине Петрово, 

2. замјеник команданта Штаба – Зо-

ран Благојевић, предсједник Скупштине 

општине Петрово, 

3. начелник Штаба Зоран Стјепа-

новић, начелник Одјељења за општу упра-

ву, 

4. члан Штаба за питања безбје-

дности и ангажовања полиције - Данило 

Јеремић, командир Полицијске станице 

Петрово, 

5. члан Штаба за правне и персо-

налне послове - Мира Катанић, начелница 

Одјељења за просторно уређење и ста-

мбено-комуналне послове, 

6. члан Штаба за питања финансија 

– Мирјана Арсенић, начелница Одјељења 

за привреду и финансије, 

7. члан Штаба за склањање људи, 

материјалних и других добара, заштиту  и 

спасавање из рушевина - Драган Петковић, 

службеник Општинске управе, 

8. члан Штаба за збрињавање угро-

жених и настрадалих - Ведрана Никић, се-

кретар ОО Црвеног крста Петрово, 

9. члан Штаба за евакуацију стано-

вништва - Владо Симић, службеник 

Општинске управе,  

10. члан Штаба за пружање прве 

медицинске помоћи – Дејан Јеремић, дире-

ктор ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово, 

11. члан Штаба за спасавање живо-

тиња и намирница животињског поријекла, 

заштиту биља и биљних производа – Же-

љка Илић, службеник Општинске управе, 

12. члан Штаба за заштиту и спа-

савање од сњежних падавина и снијега – 

Горан Михајловић, в.д. директор ЈКП „Во-

да“ Петрово, 

13. члан Штаба за послове инфор-

мисања и односе са јавношћу – Слађана 

Лазаревић, директор ЈУ „Културно-тури-

стички и спортски центар“ Петрово. 

 

II. 

При обављању датих задужења, 

чланови Штаба из тачке I. овог рјешења 

поступаће у складу са законским и подза-

конским актима којима се регулише по-

ступање субјеката и снага система заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама. 

 

III. 

Ово рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-3/23 

Датум: 13.01.2023.  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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