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На основу члана 55. Пословника Скупштине општине Петровац („Службени
гласник општине Петровац“,број 4/05),Скупштина општине Петровац на сједници
одржаној 08.02.2012.године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Програма рада Скупштине општине Петровац
за 2012. годину
Члан 1.
Усваја се Програм рада Скупштине општине Петровац за 2012. годину који
је саставни дио ове Одлуке.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-93/12
Датум: 09.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић,с.р.
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П Р О Г Р А М Р А Д А
Скупштине општине за 2012.годину

1. Усвајање Програма подршке пољопривредној производњи за 2012.годину
- Рок: фебруар-март 2012.године
- Подносилац: Начелник општине-Административна служба
2. Доношење Одлуке о просјечној коначној цијени м2 корисне стамбене,пословне и
складишне површине у 2011.години на подручју општине Петровац
- Рок: фебруар-март 2012.године
- Подносилац: Начелник општине,
3. Доношење одлука о усвајању просторно-планске документације
- Рок: по потреби у току године
- Подносилац: Начелник општине,
4. Извјештај о раду начелника општине за 2011.годину
- Рок: фебруар-март 2012.године
- Подносилац: Начелник општине
5. Извјештај о раду инспекцијских органа
- Рок: фебруар-март 2012.године
- Подносилац: Надлежни инспектори
6. Доношење Одлуке о висини накнаде чланова надзорних и управних одбора
предузећа и установа чији је оснивач општина Петровац
- Рок: фебруар-март 2012.године
- Подносилац: Начелник општине
7. Програм спортских и културних активности за 2012.годину
- Рок: фебруар-март 2012.године
- Подносилац: Начелник општине-Административна служба
8. Извјештај о извршењу буџета општине за 2011.годину
- Рок: март-април 2012.године
- Подносилац: Начелник општине,
9. Извјештај о реализацији буџета општине за 2011.годину
- Рок: квартално
- Подносилац: Начелник општине,
10. Извјештај о стању јавне безбједности
- Рок: квартално
- Подносилац: Надлежна СЈБ,
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11. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Дринић за 2011.годину
- Рок: март-април 2012.године
- Подносилац: Директор установе,
12. Извјештај о пословању КП „Узор“а.д. Дринић за 2011.годину,
- Рок: март-април 2012.године
- Подносилац: Директор предузећа
13. Програм заштите животне средине и управљање чврстим отпадом,
- Рок: мај-јуни 2012.године
- Подносилац: Начелник општине-Административна служба
14. Програм заштите и очувања културно-историјских споменика,
- Рок: мај-јуни 2012.године
- Подносилац: Начелник општине-Административна служба
15. Извјештај о раду невладиних организација на подручју општине Петровац,
- Рок: мај-јуни 2012.године
-Подносилац: Начелник општине-Административна служба
16. Информација о материјалном положају и здравственој заштити пензионера,
- Рок: мај-јуни 2012.године
-Подносилац: Начелник општине-Административна служба
17. Информација о раду Општинског штаба цивилне заштите
- Рок: јуни 2011.године
- Подносилац: Оштински штаб ЦЗ,
18. Информација о здравственој заштити животиња
- Рок: јуни-јули 2012.године
- Подносилац: Надлежни ветеринарски инспектор,
19. Информација о стању у области шумарства, ловства у дрвне индустрије,
- Рок: мај-јуни 2012.године
-Подносилац: Начелник општине-Административна служба
20. Информација о образовању,
- Рок: мај-јуни 2012.године
-Подносилац: Начелник општине-Административна служба
21. Доношење одлуке о ребалансу буџета општине за 2011.годину
- Рок: по потреби
- Предлагач: начелник општине,
22. Усвајање буџета општине за 2013.годину
- Рок: децембар 2012.године
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- Предлагач: начелник општине,
23. Доношење Програма рада Скупштине општине за 2013.годину
- Рок: децембар 2012.године
- Подносилац: предсједник Скупштине
24. Избор и именовања
- Рок: по потреби
- Предлагач: Комисија за избор и именовање.
НАПОМЕНА : Скупштина ће по указаној потреби ставити на дневни ред сваки
приједлог одлука и других аката и информација из надлежности
Скупштине,поднијетих од овлаштених предлагача.
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На основу члана 29. Статута општине Петровац („Службени гласник
општине Петровац“ бр.3/05), Скупштина општине Петровац на сједници одржаној
08.02. 2012.године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду начелника за период 01.01.2011-31.12.2011.

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду начелника за период 01.01.2011-31.12.2011.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-94/12
Датум: 09. 02. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић,с.р.

Страна 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

10. 02. 2012.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике српске „, број 101/4, 42/05 и 118/05) и члана 42. Статута општине
Петровац („Службени гласник општине Петровац“, број 3/05) и обавеза које
произлазе из истих доносим

ИЗВЈЕШТАЈ

о раду начелника за период 01.01.2011 – 31.12.2011
УВОДНИ ДИО

I.

У извјештајном раздобљу Начелник општине обављао је извршне послове
општине који су му повјерени Законом о локалној самоуправи (Сл.гласник РС
101/04, 42/05 и 118/05) и Статутом општине Петровац (Сл.гласник општине
Петровац 3/05) , утврђивао је приједлоге општих аката које доноси СО-е, давао
мишљење о приједлозима одлука и других аката које СО-е упуте други овлаштени
предлагачи, извршавао и осигуравао извршавање општих аката СО-е, просторних и
урбанистичких планова те других аката СО-е, управљао некретнинама и
покретнинама у власништву Општине као и приходима и расходима Општине,
утврдио приједлог годишњег буџета Општине, усмјеравао дјеловање оштинске
административне службе, надзирао њихов рад, те обављао и друге послове у складу
са Законом, статутом Општине и актима СО.
Крајем 2010. године донесена је нова организација и систематизација радних
мјеста. Отворен је Центар за пружање услуга грађанима. Новом организацијом и
систематизацијом намјера је била да се осигура континуиран и ефикасан процес
рада, односно пружање услуга грађанима и другим корисницима по захтјевима
стандарда ИСО 9001. Општинска административна служба функционише као
јединствен орган под руководством Начелника општине. Послови су подјељени по
надлежностима стручних сарадника што је описано Правилником о
систематизацији послова и радних задатака општинске административне службе.
Из разлога неразвијености општинске администрације поједини реферати су
придодати одговарајућим службеницима којима по сродности најбоље одговарају.
Модеран приступ систематског и интегралног планирања подразумјева уску
сарадњу, те високу општу и информациону писменост. У сврху свеобухватног и
транспарентног приступа проблемима састанци стручног колегија одржавају се
најмање једном седмично, обично понедјељком у осам сати.
Спровођење наведених задатака, Начелник општине је остваривао и на
бројним састанцима и консултацијама, радним договорима, кроз дјеловање радних
тијела, као и кроз рад општинске административне службе.

II.

ДЈЕЛОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Дјеловање Начелника општине одвијало се кроз рад општинске
административне службе као јединственог органа који је и техничка основа рада
Начелника општине у 2011.години.

1.

У подручју финанција

Начелник општине је у извјештајном раздобљу иницирао и надзирао
послове везане уз израду и извршавање буџета, израду прописаних и осталих
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извјештаја у вези са извршењем буџета, вођење рачуноводства, статистичко
извјештавање, вођење прописаних пословних књига, прикупљање прихода који
припадају Општини те друге послове и активности везане за финанцијско
пословање Општине, а који произлазе из овлаштења утврђених Законом о локалној
самоуправи и Статутом општине Петровац.
У подручју праћења и унапређења извршавања буџета издвајам:
Буџет
-Праћење реализације и доношење буџета обављено је у заданим роковима;
-Настојало се транспарентно приказати квартална извршења буџета;
-Извјештавање је према министарству финансија мјесечно, квартално и
годишње;
-Извјештавање према СО квартално и годишње;
-Извјештавање Пореској управи РС о обрачунатим и исплаћеним платама и
осталим накнадама;
-Извјештавање према ПИО-у на зато одређеним обрасцима;
-Буџет је реализован у планираном обиму. Треба истаћи да је ребалансиран
на више и планиран за 2012.годину са индексом 151.
Приходи
У 2011. години појачан је надзор на наплати прихода. Ово ће бити једно од
важних активности у 2012. години, гдје ћу настојати поред мјерљивих
финанцијских ефеката, подићи општи степен одговорности свих физичких и
правних особа за подмирење финанцијских обвеза према Општини. Све
књиговодствене промјене евидентиране су на основу валидне књиговодствене
документације. Увођење експерименталног трезорског начина праћења и надзора
над извршењем буџета у другој половини 2012.године унапрједиће књиговодствено
евидентирање, те извјештавање. У току ове године оспособили смо једног
приправника- дипломираног економисту који је обављао благајничке послове,
обрачун плата и накнада, попуњавање налога уз контролу и надзор. У току је
конкурс за попуну систематизованог радног мјеста које је неопходно из разлога
преласка на трезорски начин пословања.
Ликвидност
Посебну пажњу у 2011. години посветио сам ликвидности Општине.
Настојали смо све обвезе платити у уговореним роковима, што смо и успјели.
Имовина
Са стањем 31. 12. 2011. године пописана је сва имовина од стране комисија
које сам именовао.
Информативни систем
Успјешно одржавање постојећег информативног система, те набавка нових
рачунара и надоградња програма придонијела је да се у 2011. години пословање у
добром дјелу осавременило, те водило и пратило на новој, савременијој опреми. За
још боље и ефикасније увезивање информационог система проблем нам
представља неадекватна телекомуникациона повезаност.
Унутрашња контрола, ревизија и надзор
Поступци интерних контрола су регулисани Правилником о интерним
поступцима и радњама, који је донесен у прошлој години, и у који су укључени сви
радници.
Неразвијеност
општинске
администрације
нам
не
дозвољава
систематизацију радног мјеста интерног контролора или ревизора.
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У подручју урбанизма, грађевинарства и екологије

Као начелник обављао сам редовне послове везане уз осигурање услова
уређења простора, управљања простором Општине кроз уређење простора и
земљишта, као и послове који се односе на бригу и унапређивање околине. У
подручју урбанизма у току је поступак израде Просторног плана општине
Петровац. Донесена је Одлука о легализацији бесправно саграђених објеката.
Из области Урбанизма:
Укупно је донешено 8 локацијских услова и издато 5 урбанистичко техничких услова. Донесен је један закључак о обустављању по захтјеву странке и
један закључак по ЗУП-у. Поред тога донесено једно рјешење о успостави
заштитних зона изворишта.
Из области грађевинарства:
Донешена 4 рјешења о грађењу, 2 рјешења о формирању комисије за
технички преглед, 2 рјешења о трошковима уређења грађевинског земљишта, 2
рјешења о трошковима за природне погодности – ренту.
Поред наведеног написан је укупно 31 допис различитог садржаја надлежним
институцијама.
У склопу израде пројектне документације
-У току прошле године израђен је пројекат Ватрогасног дома у зони
регулационог плана центар.
-У току је завршетак пројектне документације за далековод Босански
Петровац – Дринић
-У току је ревизија пројекта и израда друге фазе водовода Шкракића брдоДринић
У подручју заштите околине:
- Пререгистровано комунално предузеће „Узор“ као а.д. у власништву
општине Петровац и уговорене услуге сакупљања и одвоза смећа, те
управљање депонијом. Опремљено предузеће са потребном механизацијом.
- Уговорене услуге одржавања гробаља са комуналним предузећем „Узор“
- Послови зимског чишћења пребачени на комунални предузеће „Узор“
- Посадили смо саднице цвјећа у зони центра, изграђена фонтана.
- У склопу манифестације „Дани екологије и спорта“ промовисан еколошки
приступ, те установљен избор најуређенијег дворишта.

3.

У подручју комуналних послова

Организовао сам и пратио обављање комуналних дјелатности:
- снабдјевање питком водом
- одржавање чистоће
- одлагање комуналног отпада
- одржавање јавних површина
- рад тржнице
- стање јавне расвјете
- уређење гробља
- покренули смо набавку туристичке сигнализације и набавку кућних
адресних бројева
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Закуп јавних површина:
Контролисали смо извршавања одредби уговора о закупу земљишта на
јавним површинама и слању опомена и контроли наплате закупа за кориштења
земљишта на јавним површинама. Уведено је и плаћање кориштења гаража на
јавним површинама.
Комунална такса је изворни приходи Општине намијењени за изградњу и
одржавање комуналне инфраструктуре. Ради законитог кориштења ових средстава,
праћене су потребе за градњом и одржавањем комуналне инфраструктуре те начин
и обим наплате ових прихода.
У 2011. г. појавио се проблем са одлагањем пиљевине, неадекватне одводње
оборинских и индустријских вода, те те кориштења путног појаса на незаконит и
недозвољен начин. У циљу отклањања наведених недостатака обавјештена је
републичка грађевинска и еколошка инспекција које су наложиле мјере и одредиле
рокове за отклањање недостатака.
Надзор над пословима из подручја комуналних послова, а на основу Закона,
Одлука и других прописа из ове области обављао је један комунални полицајац. У
току 2011.године комунални полицајац је издао 29 записника од чега је 27
извршено, а два су у току. Нису издавани прекршајни налози.

4.

У подручју саобраћаја и веза

Током 2011. године настојали смо унаприједити саобраћајну инфраструктуру
на подручју кроз:
- одржавање некатегорисаних путева;
- одржавање пјешачких стаза;
- санацију оштећења пута Шкракића брдо – Дринић;
- израду програма асфалтирања некатегорисаних путева;
- у току је израда пројектне документације за асфалтирање локалних
некатегорисаних путева;
- израђен је упрошћен саобраћајни пројакат за подручје општине;
- асфалтирана три крака некатегорисаних путева.

5.

У подручју привреде и пољопривреде

У извјештајном раздобљу у подручју привреде обављао сам послове у вези
подстицања развоја привреде, предузетничких активности и пољопривреде.
Резултат тога је и оснивање д.о.о. „Срнетица Цо“, те пољопривредне задруге
„Екоплод Дринић“. У току је оснивање Општинске туристичке организације.
Током 2011.године донешено је из области пољопривреде 8 рјешења, 5 рјешења из
области саобраћаја и 11 закључака из области угоститељства.
Везано уз пољопривредно земљиште и подстицање пољопривреде, издвајамо:
- објављен Јавни позив са циљем уступања земљишта пољопривредним
задругама;
- субвенције у унапрјеђењу пластеничке производње;
- едукације пољопривредних произвођача;
- субвенције у подстицању унапрјеђења овчарства;
- подстицај у покретању пољопривредне задруге;
- извршена анализа укупно 55 узорака земљишта.
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У подручју управљања пословним простором

Направљен је споразум са Шумским газдинством „Оштрељ – Дринић“ и
Основном Школом „Дринић“ о расподјели имовине. Преостаје да се изврши
легализација објеката, те укњижење у катастар.

7.

У подручју образовања

Водио сам бригу о осигуравању услова за задовољавање локалних потреба
становника Општине у подручју бриге о дјеци, образовању и васпитању.
Општина је суфинансирала реконструкцију основне школе по принципима
енергетске ефикасности, те здравствене и санитарне заштите. Издвојена су значајна
средства за програм јавних потреба у спорту, те ваннаставним активностима дјеце
и омладине школског и предшколског узраста. Вршимо редовно субвенцију
гријања за основну школу, те по потреби обезбјеђијемо превоз за руководство
школе, службенике, наставнички кадар и ученике. Одлична сарадња остварена
између општине, основне школе, УН организација, те ИПХИ-ја на МДГ програму.

8. У подручју културе
У 2011. г. Организован је Фестивал крајишке пјесме и смотра фолклора, а у
склопу програма јавних потреба у култури финанциран је рад КУД „Грмеч“ , ИПГ
„Рунолист“ и „Дрвосјече“, затим плесни клуб „Жуте дуње“ и одржан партнерски
однос са КУД „Дрвар“. Вођено је рачуна о култури и традицији кроз одржавање:
Штрапаријаде, Котлићијаде, Басијаде, те Косијаде и обиљежавање Дана Општине
Петровац, коме је присуствовао и Предсједник Народне скупштине Републике
српске господин Игор Радојичић. У току прошле године остварили смо сарадњу са
словеначком општином Моравске Топлице и њемачком општином Каммерстеин са
којом смо потписали Повељу о пријатељству и имали узајамне посјете. Одржавање
веза са Удружењима Петровчана (Бања Лука, Нови Сад, Београд) је настављено и
проширено, те започето пар иницијатива на проширењу сарадње.

9.

У подручју спорта

Активно сам проводио послове са циљем подстицања и промоције спорта на
подручју општине Петровац. Финанцијски смо помагали рад: спортског удружења
„Дринић“ и фудбалског клуба ветерана. Од спортских приредби издвајамо:
- меморијални фудбалски турнир „Зоран Стојисављевић
- дани екологије и спорта
- меморијал „Миланко Бркљач“ у баскету
- турнир у боћању

10. У подручју борачко – инвалидске, социјалне заштите и
здравства
Настојао сам у складу са финанцијским могућностима задовољити потребе
грађана у подручју социјалне заштите и заштите здравља примјеном Законских
права и бригом за социјално угрожене гађане. Донесено је 110 рјешења која се
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односе на права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца. Сва
рјешења се проводе у информациони систем, а упоредо се врши и скенирање
комплетне документације.
Из подручја социјалне заштите укупно је донесено 50 рјешења (туђа помоћ,
једнократне помоћи, субвенције за воду).
Социјални програм
Социјални програм општине обухвата помоћ угроженим породицама, помоћ
за опремање
новорођенчета, и суфинанцирање програмских активности
Општинске организације црвеног крста.
Суфинанцирали су се и програми Општинске Борачке организације .

11. Из подручја матичне службе
Издато је извода

МКВ 33
МКУ 27
МКР 35
МКД 09
Уведено је 10 смрти, 6 вјенчања, призната два очинства.
У току је унос података у информациони систем што мора бити завршено до краја
2012.године.

12. У подручју Цивилне заштите
-Урађен план противпожарне заштите на годишњем нивоу
-Урађен оперативни план противпожарне заштите за 2011.годину
-Помогнуто формирање и опремање ватрогасне јединице
-Покренуте активности око суфинансирања ватрогасног дома од стране
Ватрогасног савеза РС

13. У подручју војних евиденција
Издато 65 увјерења о учешћу у рату, 7 увјерења да није учесник рата и 9
захтјева АЈМ картоне.
Поред тога вршена је интезивна сарадња са одјељењем за војне евиденције
Бања Лука за признавања учешћа у рату, те са тужилаштвом за ратне злочине БиХ,
а на њихове захтјеве по тим питањима.

14. Извјештај о стању рјешавања управних ствари у 2011.години
Извјештај је припремљен сагласно Закону о општем управном поступку
(Службени гласни РС 13/02) вођењем прописаних евиденција и сачињавањем базе
података. Заснива се на подацима из интерне доставне књиге и књиге скраћеног
протокола. Подаци се односе на рјешавање управних ствари које обухватају вођење
управног поступка, доношење и извршење рјешења и других аката, предузимање
управних мјера и радњи, те праћење њиховог извршења.
На овим пословима у току 2011.године ангажована су два дипломирана правника
од којих је један приправник , а други секретар СО. У току је конкурс за попуну
систематизованог радног мјеста Самосталног стручног сарадника за опште и
управне послове и људске ресурсе
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Укупно је на рјешавању био 231 предмет и сви су рјешени. Од тога:
- 201 предмет (рјешења, одлуке, уговори, јавне набавке и сл.)
- 30 предмета регистрације радних књижица.
На рјешавању није остало управних предмета.
По мојој оцјени у управном рјешавању су остварени добри резултати и обезбјеђена
примјена основних начела и правила општег управног поступка.

15. Из области информисања
Покренуте су „Петровачке вијести“ као гласило које има за циљ
информисање грађана општине Петровац на транспарентан и непосредан начин.
Лист излази једном мјесечно у тиражу од100-тињак примјерака и бесплатан је.
Званична Wеб страница је реконструисана и прилагођена потребама. Вршено је
редовно ажурирање странице. Одржавали смо релативно добру сарадњу са
медијима, те је покривеност информацијама била на задовољавајућем нивоу.
Посебно треба истаћи Радио Републике Српске, те дневне листове Независне
новине и Фокус Бања Лука.

16. Из области јавних набавки
Процес јавних набавки је током 2011.године знатно унапрјеђен. Приступили
смо систему електронских јавних набавки и едукацији упосленика на тим
пословима. Све јавне набавке су обављене у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ (Сл.гласник БиХ 49/04), те Закона о измјенама и допунама (Сл.гласник БиХ
19/05,52/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10) и прописима из те области на законит и
транспарентан начин.

III.

ЗАКЉУЧАК

Поднесени Извјештај о раду Начелника општине за период од 1. јануара до
31. децембра 2011. године садржи приказ послова и задатака из надлежности
Начелника као извршног тијела општине Петровац, локалне самоуправе, а самим
тиме и задовољавање потреба грађана.
Начелник општине уз стручну, административну и техничку подршку
општинске административне службе, а у оквиру финанцијских могућности
планираних буџетом, настојао је у извјештајном раздобљу обављати послове из
своје надлежности на начин који ће осигурати услове за што квалитетније
задовољавање локалних потреба мјештана општине Петровац, те је с тога настојао
одговорно и квалитетно испунити своју обавезу вођења извршних послова општине
Петровац, као јединице локалне самоуправе, у 2011. години.
Начелник општине
Дејан Прошић, с. р.
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На основу члана 29.Статута општине Петровац («Службени гласник
општине Петровац»бр.03/05), и чл.51.Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске («Сл.гласник РС» бр.30/07), Скупштина општине Петровац на
сједници одржаној дана 08.02.2012.године, донијела је
ОДЛУКУ
о дугорочном кредитном задужењу
Члан1.
Одобрава се кредитно задужење за изградњу 10 (20) kV далековода
Босански Петровац-Дринићу,који ће се радити током 2012.године,за чије
финансирање се одобрава дугорочни кредит у износу од 250.000 КМ, под
слиједећим условима:
а) дугорочно кредитно задужење, за капитална улагања код комерцијалних
банака на основу проведене процедуре јавне набавке.
б) максимални износ задужења је 250.000 КМ,
в) максимална каматна стопа задужења је 7,00 %,
г) задужење Општине је на 8 година са грејс периодом од шест мјесеци који
улази у период отплате.
д) осигурање отплате дуга обезбједићемо полагањем одговарајућег броја
мјеница,
ђ) средства би се повукла у мају 2012.године,интеркаларна камата за грејс
период од шест мјесеци износи 8.749,63 КМ, а прва рата би доспјевала
01.12.2012.године,у износу од 3.578,37 КМ, тако да би укупно задужење у 2012
години износило 12.328,00 КМ.Од 2013. до 2019. године годишњи ануитет износи
42.940,44 КМ, а 2020. године годишњи ануитет је 39.362,07 КМ. Изворни приходи
буџета општине Петровац у 2010. години су износили 672.339 КМ, што представља
у 2012. години 14,57 %, оптерећење буџета, а наредних година до 2019. године, је
10,55 %, и у 2020 .години укупно кредитно оптерећење буџета би било 13,54 %.
е) инвестиција која се планира инвестирати из овог кредитног задужења
амортизоваће се за 40 година.
Члан 2.
Прије подношења кредитног захтјева неопходно је прибавити сагласност
Министраства финансија Републике Српске.
Члан 3.
Даном доношења ове одлуке,престаје да важи одлука бр.01-022-196/11 од
13.04.2011. године.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петровац».
Број:01-022-95/12
Дана: 09.02.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић,с.р.
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На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“,број 112/06) и члана 29. Статута општине Петровац („Службени
гласник општине Петровац“, број 3/05) Скупштина општине Петровац на сједници
одржаној 08.02. 2012. године доноси
О Д Л У К У
о просјечној коначној цијени м² корисне стамбене, пословне и складишне
површине у 2011.години на подручју општине Петровац
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена² корисне
м
стамбене и пословне
површине у 2011.години утврђује се у износу од 600 КМ.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена ²мкорисне складишне површине у
2011.години утврђује се у износу од 400 КМ.
Члан 3.
Просјечна коначна цијена ²мкорисне површине из 2011.године утврђена
чланом 1. и 2. ове Одлуке ће служити као основица за израчунавање ренте и других
накнада предвиђених законом у текућој 2012. години.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-96/12
Датум: 09.02. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић,с.р.

Страна 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

10. 02. 2012.

На основу члана 15. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“,број 68/07) и члана 29. Статута општине Петровац („Службени
гласник општине Петровац“,број 3/05), Скупштина општине Петровац на сједници
одржаној 08.02. 2012. године доноси
О Д Л У К У
о именовању чланова Управног одбора
ЈУ „Туристичка организација општине Петровац“ Дринић
Члан 1.
За чланове Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине
Петровац“ Дринић на период од 4 (четири) године именују се:
1. Весна Грбић,
2. Бојан Ћулибрк и
3. Божана Пуђа.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-97/12
Датум: 09.02. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.

Страна 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

10. 02. 2012.

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“,број 68/07) и члана 29. Статута општине Петровац („Службени
гласник општине Петровац“,број 3/05), Скупштина општине Петровац на сједници
одржаној 08.02. 2012. године доноси
О Д Л У К У
о именовању директора
ЈУ „Туристичка организација општине Петровац“ Дринић
Члан 1.
Олгица Кецман именују се за директора ЈУ „Туристичка организација
општине Петровац“ Дринић на период од 4 (четири) године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-98/12
Датум: 09.02. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.

Страна 18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

10. 02. 2012.

На основу члана 29. Статута општине Петровац („Службени гласник
општине Петровац“, број 3/05) Скупштина општине Петровац на сједници
одржаној 08.02. 2012. године доноси
О Д Л У К У
о висини накнаде чланова управних и надзорних одбора
Члан 1.
Накнада за рад чланова управних и надзорних одбора јавних установа и
предузећа чији је оснивач општина Петровац одређује се у износу од 100 КМ
мјесечно.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-99/12
Датум: 09.02. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.

Страна 19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

10. 02. 2012.

На основу члана 28. став 1. Закона о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“,број 74/08) и члана 29. Статута општине
Петровац („Службени гласник општине Петровац“, број 3/05) Скупштина општине
Петровац на сједници одржаној 08.02. 2012. године доноси
О Д Л У К У
о утврђивању приједлога уписног подручја за
Основну школу „Дринић“ Дринић
I
Овом Одлуком Скупштина општине предлаже да се као уписно подручје за
Основну школу „Дринић“ Дринић, као једину основну школу на подручју
општине, одреди читаво подручје општине Петровац.
II
Овај приједлог упућује се Министру просвјете и културе на даље
одлучивање.
III
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-100/12
Датум: 09.02. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.

Страна 20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

10. 02. 2012.

На основу Члана 34.став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 104/11) и члана 29. Статута општине
Петровац („Службени гласник општине Петровац“,број 3/05), након разматрања
иницијативе Бањац (Мирка) Душана из Дринића за покретање поступка за
оцјењивање уставности и законитости Одлуке о забрани било какве градње
објеката и садржаја у кругу мањем од 4,00 километара од туристичких центара
„Козила“, „Лом“ и „Клековача“, број 01-022-74/09 Скупштине општине Петровац
(„Службени гласник општине Петровац“,број 1/09), достављену од стране Уставног
суда Републике Српске (Број: У-3/12 од 19.01.2012.године), Скупштина општине
Петровац на сједници одржаној 08.02. 2012.године усвојила је
З А К Љ У Ч А К
Скупштина општине Петровац заузела је став да је Одлука о забрани било
какве градње објеката и садржаја у кругу мањем од 4,00 километара од
туристичких центара „Козила“, „Лом“ и „Клековача“, број 01-022-74/09 Скупштине
општине Петровац („Службени гласник општине Петровац“,број 1/09)-У даљем
тексту: Одлука, законита, донијета од надлежног органа, по прописаном поступку.
1. Одлука има карактер просторно-планског документа а област
урбанистичког планирања и грађења чланом 13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број 101/04, 42/05 и 118/05) стављена је у
надлежност општине.
2. Одлуку је на приједлог начелника општине Петровац донијела
Скупштина општине Петровац као орган одлучивања и креирања политике
општине (члан 30. Закона о локалној самоуправи) по поступку прописаном
Статутом општине Петровац („Службени гласник општине Петровац“,број 3/05) и
Пословником Скупштине општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“,број 4/05).
3. Одлука је привременог карактера а примјењиваће се до усвајања
просторно-планске докуметације за ово подручје у складу са Оквирним
споразумом о развоју и изградњи ски-центра на подручју планине Клековаче у
вриједности 338.000.000 евра, на чије закључивање је Влада РС дала сагласност
(Оквирни споразум закључују Влада РС и међународна пословна групација „Alpin
alianz projekten vinklungs GmbH“, бањалучко предузеће „GB invest“ и фирма „Лом“
Петровац-Дринић).
На истој сједници Скупштина општине је донијела Одлуку о изради
“Просторног плана општине Петровац“ и Одлуку о изради Регулационог плана
туристичко спортско – рекреативног центра „Козила“.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен у
„Службеном гласнику општине Петровац“.
Број: 01-022-101/12
Датум: 09.02. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р

Страна 21

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

10. 02. 2012.
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