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На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 09.03. 2012.
године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Програма унапређења пољопривредне производње за 2012. годину
Члан 1.
Усваја се Програм унапређења пољопривредне производње за 2012. години.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-179/12
Датум: 12.03. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Петровац, фебруар 2012. године
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ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
Овим програмом утврђују се услови, начин и поступак подршке пољопривредној
производњи на подручју општине Петровац финансијским средствима из бужета
општине, која у 2012.години износе 15.000,00 КМ.
Наведена средства ће се утрошити за:
1. Подршка у набавци механизације
4.000,00 КМ
2. Подршка пољопривредној задрузи „ЕКОПЛОД“ 4.000,00 КМ
3. Пластеничка производња
2.500,00 КМ
4. Субвенције за развој сточарства
4.500,00 КМ
Општина Дринић се налази у сјеврозападном дијелу Републике Српске на
површини од 144 км². Највећи дио подручја општине припада брдско-планинском
комплексу, на надморској висини од 730 м. Општина Дринић заузима простор између
планине Срнетице 1152 м надморске висине, и Клековаче 1961 м надморске висине.
Од укупне површине (14500 ха) у општини Дринић на пољопривредно земљиште
отпада 650 ха , а на обрадива земљишта 167 ха. Већински дио површине општине
(90%) покривен је шумама.
Заступљени типови земљишта су: смеђа дубока земјишта на доломитима
(kalkokambisol), смеђа средње дубока земљишта на доломитима (Kalkokambisol) и
смеђе плитка земљишта на доломитима (Regosol). Ова су земљишта од V- VIII
бонитетне класе .Основни недостатак земљишта је лако приступачни фосфор, тако да
је потребно употребљавати NPK са наглашеном компонентом фосфора.
Општина Дринић се налази у брдско-планинском дијелу Републике Српске (
БиХ), која се одликује умјерено-континенталном климом са великим утицајем
околних планинских масива. Основни показатељ климе испитиваног подручја дати су у
табели 1.
Таб. 1. Показатељи климе за општину Дринић
КЛИМАТСКИ ПАРАМЕТРИ (2003-2008)]
ПЕРИОД

Јан

Феб

Мар

Апр

Мај

Јун

Јул

Авг

Сеп

Окт

Нов

Дец

Просјек

ТЕМПЕРАТУРА (º C)

- 0.7

-0,5

2,6

8,1

13,1

17,3

18,9

18,2

12,8

10,1

4,7

0,4

8,7

АПСОЛУТНЕ МАКС. (º C)

15,4

15,6

19,4

23,6

32,0

34,6

37,6

35,7

32,6

27,2

26,4

17,2

-

АПСОЛУТНЕ МИНИМ
(º C)

-20,0

-16,0

-9,4

-1,8

2,6

4,6

7,0

6,6

-1,4

-5,8

-9.4

-18,6

ПАДАВИНЕ (мм)

82

93

110

119

88

102

69

97

105

95

115

158

1232
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Оваква клима одговара крмним и зељастим пољопривредним културама док се код
узгоја воћа мора приступити одговарајућим помотехничким и агротехничким мјерама.
Просјечна годишња температура је 8,7 ˚ C.
Касни прољетни мразеви се појављују у првој декади априла, што негативно
утиче на вегетацију и доводи до оштећења биљака.
Први јесењи мразеви се јављају средином септембра, а штетна дејства се могу
ублажити или спријечити избором технологије производње, (избор сорте, подлоге,
локалитета итд.)
ТРЕНУТНО СТАЊЕ
Тренутно се на подручју општине Петровац налази 20 регистрованих
пољопривредних произвођача који се претежно баве екстензивном производњом.
Већину сточног фонда чине краве. Од воћних врста најзаступљенија је шљива сорте
пожечага у народу позната као Савка. Такође постоји одређен број нових мањих
воћњака те старих воћњака које је могуће обновити и ставити у функцију. Један од
приоритета у овој години биће нам очување наших аутохтоних сорти.
Да би се избјегло произвољно примјена минералних ђубрива стручна служба
општине Петровац-Дринић у сарадњи са Пољопривредним институтом Бања Лука
приступио узимање узорака земљишта ради хемијске анализе.
Прегледом добијених резултата од 100 испитаних парцела може се констатовати
следеће: Највећи број парцела има повољну реакцију за узгој скоро свих
пољопривредних култура. Код четири парцеле са локацијом у Козилима утврђена је
кисела реакција тако да је препоручена мјера поправке калцификација земљишта али
са нижом дозом кречњака. Код неколико парцела утврђен је добар садржај фосфора и у
том случају ради се о баштенском земљишту (локација Бањци)
Садржај лакоприступачног калијума је у највећем броју случајева осредњи
Све парцеле су добро обезбјеђене хумусом. Садржај лакоприступачног фосфора је јако
низак код 98% испитаних парцела. Испитане парцеле са предложеним мјерама
поправке су погодне за пољопривредну производњу за следеће културе:
1. Дјетелинско травне смјесе
2. Кромпир
3. Воћарство
4. Ратарске цултуре
Основни недостатак испитаних земљишта је низак садржај лакоприступачног
фосфора тако да се за наредни четверогодишњи период има у плану поправка истог.
Из карте употребне вриједности земљишта се види да општина Петровац има следећу
структуру категорија земљишта (у ха):
Пољопривредно земљиште по категоријама је 5 и 6 категорије 620 ха, 7 и 8 категорије
420 ха што представља укупно 1040 ха. Под шумама је 12902 ха ,неплодно земљиште
544 ха, што укупно износи 14486 ха.
У 2012. години општина Петровац ће наставити сарадњу са пољопривредним
институтом из Бања Луке. У склопу те сарадње радимо на унапређењу воћарске
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производње овог подручја кроз бројне едукације произвођача у нашим локалним
заједницама.
Пројекат ће се одвијати кроз едукацију на терену и то:
1. Организовану школу резидбе у постојећим засадима, корекција узгојне форме са
циљем постизања већих приноса по јединици површине,
2. У току вегетације произвођима презентовати зелену разидбу,
3. Савјете како заштитити воћке од болести и штеточина,
4. Јесења едукација садње нових засада,
5. Планирати постављење неколико огледних засада различитих воћних врста и сорти.
У 2012. години наставићемо са пластеничком производњом. 305м² планира се расад
паприке и парадајза.
У 2011.години под засијаним површинама имали смо 1,8 ха кромпира И то код 6
пољопривредних газдинстава. Наша савјетодавна служба у сарадњи са
пољопривредним институтом имала је редовне обиласке тих газдинстава и пружала им
стручну помоћ.
Релузлтати су се видјели у великим приносима.
Производња кромпира сорте дессире планира се и ове године и то на површини од 2
ха. Ове године цемо засијати и мању количину бјеле сорте кромпира.
Наша општина има реалне шансе за сакупљање и производњу љековитог биља
стога ћемо ове године развијати и ту грану пољопривреде.
У 2012. години за развој пољопривреде и унапређење воћарске и повртарске
производње општина Петровац обезбједиће одређена средства за подршку у набавци
пољопривредне механизације.
Ниво пољопривредне производње у нашој локалној заједници је далеко испод
стварне потребе и објективних могућности, разлог је познат због споре ревитализације
посљедица изазваних ратним дјеловањима, смањеног сточног фонда, уништених
објеката, опреме и механизације. Важно је напоменути чињеницу да је процесс обнове
и развоја сточарства у поређењу са другим гранама пољопривреде далеко сложенији те
захтјева дуг временски период и велика финансијска улагања. Стварно стање у
сточарској производњи на просторунаше општине је далеко о објективних и реалних
могућности које нуде природни ресурси и традиционални афинитет становништва за
бављење сточарством.
Овчарска производња је једна од водећих грана сточарске производње у нашој
локалној заједници.
У посљедњих неколико година пар пољопривредниох призвоњача су схватили
предност што овце имају способност рацјоналног претварања траве у месу у односу
према говедима. Стога је дошло до повећања броја оваца и то набавка истих са
израженом већом продуктивношћу односно већом плодности као сто је романовска
раса. Стога се раде почетне активности за израду програма за овчарство у сарадњи са
фармом “Алексеј” Дворови код Бјељине.
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ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
-

Стварање нових радних мјеста и остварење приходалокалног становништва,

-

Повећање приноса у воћарству и повртларству,

-

Спречавање одласка младих људи са села,

-

Смањење увоза пољопривредних производа,

-

Формирање нових брендова у области производње хране,

-

Развој ове локалне заједнице и побољшање привредне слике у општини
Петроац.
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На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 09.03. 2012.
године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду невладиних организација у вези поступка Јавног позива
за додјелу средстава за реализацију пројеката НВО на подручју општине Петровац за
2011. годину

Члан 1.
Усваја се Извјештаја о раду невладиних организација у вези поступка Јавног
позива за додјелу средстава за реализацију пројеката НВО на подручју општине
Петровац за 2011. годину.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-180/12
Датум: 12.03. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-05-155/12
Датум: 29.02.2012.
На основу Споразума о сарадњи Скупштине општине, општинског начелника и
невладиних/непрофитних организација са подручја општине Петровац-Дринић број 01022-288/10 који је усвојен од стране Скупштине општине Петровац на сјединици
одржаној 17.11.2010. године, а потписан и овјерен 07.12.2010. од стране начелника
општине, предсједника скупштине општине и представника невладиних/непрофитних
организација са подручја општине Петровац-Дринић ( у даљем тексту: Споразум) и
Правилника о условима и поступку стицања средстава за финансирање пројеката број
02-014-282/10 ( у даљем тексту: Правилник), подносим
ИЗВЈЕШТАЈ
о раду невладиних организација у вези поступка Јавног позива за додјелу средстава за
реализацију пројеката НВО на подручју општине Петровац за 2011.годину
Јавни позив за додјелу средстава за реализацију пројеката НВО на подручју општине
Петровац бр.02-014-37/11 је објављен 31.01.2011.године у складу са усвојеним
Споразумом и Правилником општине Петровац. Прије објављивања Јавног позива, по
утврђеној процедури именовани су:
1. Општиски службеник задужен за сарадњу и комуникацију са невладином
организацијама: Љиљана Будимир
2. Комисија за избор пројеката:
а) Бојан Ћулибрк, предсједник;
б) Славица Балабан, члан;
в) Божана Пуђа, члан.
3. Комисија за мониторинг:
а) Јандија Будимир, предсједник;
б) Вера Јовановић, члан;
в) Милош Балабан, члан.
Рок за доставу приједлога пројеката био је 15 (петнаест) дана од дана расписивања
позива. Пристигло је 10 (десет) приједлога пројеката од стране НВО и организација
цивилног друштва са подручја општине. Комисија за избор пројеката је 23.02.2011.
извршила ранг листу пројектних приједлога, а начелник општине је одобрио.
Општински службеник задужен за сардњу и комуникацију са невладиним
организацијама је у складу с том одлуком 24.02.2011. послао обавјештење свим
апликантима о износу одобрених новчаних средстава за њихове пројектне приједлоге.
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Листа пројектних приједлога је сљедећа:
1. Удружење пјевачког друштва ''Рунолист'': Пјесма нас је одржала њјози хвала;
2. Удружење ''Еколошки покрет Дринић'': Уређење централног дјела јавних
површина и израда рекламног материјала;
3. Удружење ''Рурални развој'': Прва коса Грмеча 2011;
4. Удружење ''Рурални развој'': Котлићијада 2011;
5. Изворна пјевачка група ''Дрвосјече'': Снимање новог материјала;
6. Културно-умјетничко друштво ''Грмеч'': План рада у 2011;
7. Српска православна општина Дринић: Уређење црквеног дворишта и
организација славе храма
8. Пчеларско друштво ''Меденац'': Самоодрживо пословање удружења
9. Омладинска организација ''Лет'' (плесни клуб Жуте дуње): Огледало са
заштитном конструкцијом;
10. Спортско удружење ''Дринић'': Пријава на Јавни позив.
Динамиком како се пунио буџет општине, тако су се исплаћивали грантови НВО.
Крајем године, послати су обрасци за правдање утрошка средстава, које су
организације требале попунити и доставити до краја фебруара 2012. године. Након
добијеног извјештаја утрошка средстава, општински службеник задужен за
комуникацију и сарадњу са НВО је за сваку организацију попунио Листу квалитета
услуге и оцјенио добављача-НВО оцјеном од А до Ц, гдје је А-поуздан добављач, Бдобављач који треба побољшати систем квалитета и Ц-непоуздан добављач.
На основу извјештаја утрошка средстава и Листе оцјене квалитета услуге, гдје се прије
свега оцјењивала компетентност и да ли су средства кориштена намјенски, може се
закључити да је већина НВО са подручја општине Петровац која су аплицирала на
Јавни позив 2011, озбиљно схватила свој задатак, реализовала планиране пројекте и
утрошила средства намјенски, односно онако како је планирано пројектом. Једна
организација је оцјењена оцјеном Ц-непоуздан добављач, првенствено из разлога, јер
су средства која су одобрена буџетом општине децидно наглашена за коју су сврху, док
је НВО та средства искористио у сасвим дуге намјене. За такву организацију,
предлажем да за сљедећи Јавни позив буде дисквалификована из процеса оцјене
пројектних приједлога. Потребно је да се НВО науче одговорности и да се добијена
средства користе онако како је планирано у приједлогу пројекта и буџетом пројекта.
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ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА НВО
Након сумирања резултата реализованих пројеката у вези Јавног позива општине
Петровац упућеног невладиним организацијама са подручја Петровца за 2011. годину
предлажем сљедеће мјере за побољшање пословања истих:
1. организовање предавања на тему ''Писање приједлога пројеката'';
2. већа промоција НВО са подручја општине Петровац (web презентације,
брошуре, флајери);
3. више укључивање партнера у приједлоге пројеката и реализацију истих;
4. повезивање у Мрежу споразума између НВО на подручју БиХ;
5. пријављивање у списак омладинских организација (уколико постоји основа за
то) у Регистар омладинских организација Републике Српске, као предуслова за
аплицирање на јавне конкурсе министарстава РС.
НВО са подручја општине Петровац морају да унапређују, допуњују ''свој CV''. Да
раде, осмишљавају, реализују идеје и пројекте не само из средстава буџета општине
Петровац, већ да аплицирају на веће и обимније пројекте, са већим предзнаком
одрживост пројекта и његовог утицаја на локалну заједницу.

Начелник:
Дејан Прошић,
дипл.инг.шумарства, с.р.
Достављено:
1. Скупштини општине Петровац
2. а/а
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На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 09.03. 2012.
године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Програма културних и спортских активности у 2012. години

Члан 1.
Усваја се Програм културних и спортских активности у 2012. години.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-181/12
Датум: 12.03. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.
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УВОД
Да бисмо схватили колику важност имају културне и спортске активности,
конкретно у нашој општини, односно за живот и развој сваког појединца који живи у
њој, морамо се присјетити дефиниције и значаја културе и спорта уопште.
Дакле, схватање културе креће се у широком распону од метафизичког ентитета који
постоји сам од себе, преко механички издвојене области, тј. подручја, до
идентификовања као суукуса цивилизацијског комплекса. Слободно се може рећи да је
култура подсистем друштвеног живота. Она, сама по себи, раздваја људе од других
врста, јер их одваја од биолошки детерминисаних нагона и учи вјештинама прихваћања
начина понашања у одређеном друштву. Човјек сам по себи, има нагон да се прилагоди
околини у којој се налази ради опстанка и напретка. У култури и подсредством
културе, људи осмишљено дјелују, уређују међусобне односе и организују свој живот.
Култура једног друштва обухвата нематеријалне аспекте (вјеровања, идеје,
вриједности) , које чине садржај једне културе и материјалне аспекте (објекте, симболе
или технологију) , кроз које се садржај културе испољава.
Улога културе у друштву може се најизразитије сагледати кроз процесе идентитета,
социјализације и институционализације друштва, што су у суштини основне функције
културе. Култура је присутна у сваком облику репродукције друштвеног живота - од
материјалне производње, преко васпитања, образовања, науке, политике, упражњавања
вјерских обреда, стварања умјетничких дијела до начина становања и одјевања. Не
постоје јединствени културни обрасци, који би важили за све друштвене групе и
периоде.
Културом се одређује и начин живота чланова неког друштва или група у оквиру
друштва.
Бројна су схватања и одређивања културе, а основно значење ријечи култура потиче од
латинске речи култус, што значи обрађивање, гајење, његовање... То води до закључка
да је култура све оно што је човјек створио својим радом, а у сврху одржања,
побољшања и напредка људске врсте. Наша култура је изузетно богата, разноврсна и
важна, имамо културно благо и наслијеђе којим се требамо и морамо поносити, али
чињеница је да нам организовање културних активности, односно манифестације
којима бисмо промовисали нашу културну заоставштину морају бити на вишем нивоу.
Сви знамо да је спорт драгоцјена и незаобилазна помоћ у одгоју сваког човјека, јер
упознавање себе и других и међусобно поштовање - најлакше је спроводити кроз игру
и забаву. Данас је готово немогуће замислити човјеков живот без спорта, јер њим се
можемо бавити, можемо га гледати и научно истраживати. Спорт је, дакле, заједнички
термин за све облике физичких активности оријентисаних према кретању, игри или
такмичењу.
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ОПИС СТАЊА
Тренутно, у општини не постоји одређена културна институција, нити
просторије намјењене тој сврси, као ни запослене у тој области. Као културне
институције на подручју општине можемо издвојити школску библиотеку, а историјска
установа је спомен-кућа палим борцима из минулог рата, која се налази у центру
Дринића. У склопу школе постоји универзална сала у којој општина и остали грађани
организују славља, промоције, предавања и скупове. У истој сали фолклорни ансамбл
КУД ''Дринић'' држи своје часове, што може бити основ за даљи развој културних
садржаја из области очувања и промоције традииционалних игара и обичаја, уз
адекватну подршку у опремању с одговарајућим костимима и музичким
инструментима. У општини не постоји омладински центар, ни Савјет младих, мада при
Скупштини општине постоји Комисија која се бави проблематиком дјеце и младих.
Културне манифестације које се одржавају на територији општине Петровац су
''Штрапаријада'' и ''Ловачки котлић''. Овдје се издваја Штрапаријада која се одржава
сваке године у јуну мјесецу у такмичењу повлачења балвана помоћу коња. Не постоји
спортски центар, нема спортских клубова, нити секција. Има једно бетонско игралиште
са вишеструком намјеном и један травнати фудбалски терен.
Уколико говоримо о стању културе у нашем ентитету, онда треба истаћи да је то
ентитет са високим степеном аутономије, гдје њени грађани очекују разнолик и
квалитетан културни садржај који такође рефлектује овај статус. Култура Републике
Српске постаје препознатљива захваљујући првенствено умјетницима, културним
организацијама и удружењима. Они могу уз подршку Владе Републике Српске,
општинских власти и спонзора,
да
промовишу своје умјетничко-културне
активности, како на локалном тако и на међународном нивоу. Ипак, упркос свим
тренутним активностима, културни садржај и културна услуга нису равномјерно
заступљени, односно доступни у свим дијеловима Републике Српске.
Ревитализација културе у Републици Српској од пресудне је важности за њену
будућност и представља императив у контексту друштвеног, политичког и економског
развоја. Због тога, неопходно је да се промовишу и ојачају културне разноликости,
што поред књижевности и умјетности, подразумијева и стилове живљења, начине
суживота, системе вриједности, традицију и вјеровања.
Спајање традиције и насљеђа са модерним чини бит културних индустрија, а циљ је
стварање и промоција нових идеја, чиме се ствара нови приступ суштини културног
идентитета, односно насљеђу, стварање нових радних мјеста и на тај начин
оснаживање економског развоја. Потребно је да сви схватимо да култура није само
трошак, већ да бављење културом и умјетношћу представља једну од развојних грана
која, у спрези са
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другим привредним гранама,
промовише интеркултурално и међукултурно
разумијевање и чини стуб социо-економског развоја Републике Српске.
Покретачка снага модерног приступа култури подразумијева јачање и оснаживање
културног разумијевања путем дијалога свих заинтересованих у пољу културе а
њихови заједнички циљеви су сљедећи:
• Побољшати правни оквир културне политике
• Изградити нови приступ културном насљеђу –
учинити га привлачним и
приступачним за све категорије и узрасте (музеји, библиотеке, архиви - нови
приступ)
• Образовање за умјетност (област насљеђа и историје); стављање насљеђа у контекст
одрживог развоја да би постало предмет развојних докумената и других
министарстава/сектора, невладиних организација као и приватног сектора
• Побољшати међукултурно разумијевање путем међукултурног дијалога
• Оснажити културне индустрије
• Промовисање разноликости културног изражавања
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА

Оно што је од велике важности за наше најмлађе, јесте чињеница да су за
човјеков цјелокупни развој посебно важне прве године живота. Тада започиње
обликовање човјекове личности, у чему спорт има неоспорну улогу, јер, између
осталог представља и средство социјалне интеграције.
Спорту се у нашим васпитним установама не придаје важност која му припада. Често
је у школама тек да би се удовољило замишљеном програму. Недостаје квалитетан
програм по којем би се систематски и квалитетно радило с дјецом и младима. Најчешће
све зависи од организацијских способности појединаца који се баве спортом. Лоше
третирање спорта пресликава се и на професионални спорт. Слаба улагања, лоши
услови рада и многи други фактори не могу ни донијети боље резултате. Ту и тамо се
догоди понеки успјех, али он је најчешће резултат талента и снажне воље појединца, а
не системског рада спортских институција. Ко зна, можда се и међу нашом дјецом
крије нови Новак Ђоковић, а да ми тога нисмо ни свјесни?
Чињеница је да је протеклих година у Дринићу приоритет био развој привреде, док су
култура и спорт били потиснути у други план. Али, због дјеце која се, хвала Богу, све
више рађају и одрастају овдје, ми морамо посветити више пажње тој надградњи
друштвеног живота.
Ипак, у последње вријеме, евидентни су помаци у културном развоју и унапријеђењу
културне свијести, а у прилог тој чињеници иду и информације да се неке од наших
манифестација већ постале познате и традиционалне, међу којима првенствено
истичемо Штрапаријаду, а примјетни су и све већи успјеси наше изворне групе
„Рунолист“, КУД-а „Грмеч“ и плесног студија „Жуте дуње“ Бихаћ, одјељење Дринић,
који су уједно и носиоци културног развоја овог краја.
Што се тиче спорта, већ дуги низ година постоји Спортско удружење „Дринић“, које
традиционално организује Меморијални турнир „Зоран Стојисављевић“, као и учешће
наших младих спортиста на турниру малог ногомета, који се одржава сваке године у
Бањој Луци, у дворани „Борик“. Дринићани одавно желе основати спортски клуб, али
је то засад немогуће, због, као што рекосмо, непостојања адекватних спортских терена.
Ипак, за почетак бисмо могли направити помак уколико спортске игре, које су
организоване за Крсну славу општине, а које су наишле на одличне реакције, како
учесника, тако и навијача, не организујемо само тада, него и многим другим данима у
години.
Када је ријеч о другим спортовима, треба споменути да је прије неколико година
основан боћарски клуб „Клековача“, који броји око 40 чланова, а оснивањем боћарског
клуба уједно је отворена и боћарска стаза, тако да љубитељи овог спорта сад имају
отворено игралиште, гдје проводе слободно вријеме и упражњавају ову спортску
активност.
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МЈЕРЕ УНАПРИЈЕЂЕЊА
У блиској будућности мораће се развити посебни програми и иницијативе да
би одређени умјетнички и културни садржаји постали доступни свим грађанима без
обзира на регион у којем живе или њихов социо-економски статус.
Да би се то остварило, културни догађаји морају бити боље промовисани, што ће
довести до проширења публике на одређене нове циљне групе као и до повећања броја
публике. Масовније посјете умјетничким и културним дешавањима неће само
оправдати улагања финансијских средстава из јавних буџета у културу, него ће
временом осигурати и финансијски поврат. Спроведена анализа у вези са могућим
тржиштем културних понуда
показује да без обзира на низак БНД по глави становника у Републици Српској и БиХ,
постоји многобројна публика која плаћа врло високу цијену за одређену врсту
културних манифестација које првенствено имају забавно-комерцијални карактер
(фолк параде и фолк звијезде и слично).
Индивидуални умјетници, као и удружења која се баве културом и умјетношћу,
културне јавне установе широм Републике Српске идентификовали су проблем у
практичном приступу промовисања и континуитету свог рада, како због недостатка
финансијских средстава тако и због недостатка у административним и менаџерским
способностима да осигурају такав приступ.
Дакле, неопходно је улагати у адекватан тренинг који би културне организације
усмјерио ка успјешнијем и самосталнијем административном и финансијском
дјеловању.
У савременом друштву као и глобалној слици данас, тренд мобилности и регионалне и
међународне сарадње заузима високо мјесто међу приоритетима.
Култура је увијек кључни сегмент овакве врсте сарадње. Чињеница је да Република
Српска, као и БиХ егзистира у једној форми изолације у односу на земље у региону,
гдје је мобилност и културна размјена знатно отежана ниским стандардом и визним
режимом које многе земље условљавају. На ова два приоритета културни радници не
могу посебно утицати пошто оне представљају ствар политике на самом врху БиХ.
Међутим, културни радници и одређене групе које се баве лобирањем и заговарањем
морају утицати на политичке одлуке, на мјестима на којим се те одлуке доносе.
Промоција културе и умјетности Републике Српске у региону и иностранству је један
од најбољих начина промоције и пласирања културног простора овог региона на мапу
Европе.
У складу са основним контекстом европских вриједности, културна разноликост је
један од основних услова за развој солидарног друштва. Република Српска у овом
домену потенцира два паралелна правца генерално усвојена од Савјета Европе. Први
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подразумијева интеркултурни дијалог ради превазилажења етничких и религијских
разлика, кроз размјену знања и идеја. Други правац је фокус на културним правима
приликом стварања политика, програма, мјера и механизама. Свако мора да има
приступ не само креативном дијелу стварања културног добра или услуге, него и да
учествује приликом доношења одлука, поготово на локалном нивоу, што
подразумијева нове начине управљања на нивоу Републике.
У исто вријеме у складу са развојем нових технологија и система информисања,
неопходно је обратити посебну пажњу на културне разноликости у медијима као начин
за очување концепта идентитета и повезаности са локалним заједницама.
Неоспорива је чињеница да медији, а поготово телевизија, пружају велике
могућности, како у смислу информисања тако у стварању амбијента за изражавање и
дијалог.
Истовремено, с друге стране примјећујемо појаву великог броја приватних медија који
у својим програмским шемама јако мало заступају поменути вид културне
разноликости или присуства локалног културног садржаја. Ради побољшања овакве
ситуације мора се ставити акценат на подршку продукцији, очувању и ширењу
разноликог садржаја у медијима. Такође се мора остварити партнерство са јавним
сервисима у смислу креирања вриједног и квалитетног програма, што подразумијева
разраду кооперативних механизама који би омогућили учешће више партнера у
реализацији овакве врсте пројеката.
Многи од програма широм Републике су традиционалног карактера и због тога имају
одређену вриједност и препознатљивост. Ипак, многе од њих немају тенденцију да
пруже нове изазове својој публици и врло често се програмски садржај одређене
културне манифестације понавља тако да престаје бити занимљив самој публици, која
више из навике него из стварне потребе присуствује таквој манифестацији, напросто
јер јој се не нуде креативнији и квалитетнији садржаји.
Умјетност је непроцјењив начин подстицања креативности код младих људи, а
креативност је једна од најбитнијих карактеристика кадровске оспособљености
модерних друштава.
Умјетнички аниматори у основним школама као и
професионални умјетници у средњим школама који активно раде са ученицима,
нормална су појава у већини европских земаља које су препознале додатне вриједности
које умјетност и култура носе при формирању личности у младом узрасту. У циљу
развијања креативног кадра, као и развијања нове публике, неопходно је остварити
додатни контакт између умјетника и ученика у основном и средњем образовању.
Оваква иницијатива би, прије свега, осигурала одређен број пословних ангажмана
умјетницима и подигла свеопште интересовање за умјетност и културу у оквиру дате
демографије. Секундарни ефекат овакве културне иницијативе би био позитиван
допринос који култура иумјетност носе као додатну вриједност на велики дијапазон
социо-психолошко- економских грана.
Култура је најзначајнија компонента која дефинише Републику Српску као мјесто са
својим инхерентним и специфичним насљеђем, језиком, обичајима и умјетношћу.
Очувањем и улагањем у културу Републике Српске такође осигуравамо и развијамо
понос заједнице која препознаје културни садржај, који већ постоји у Републици
Српској, као и
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узбудљиве планове за будућност. Кроз културу развијамо и креативни сектор који је
основа просперитета модерног друштва.
СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН
Циљеви и приоритети
ЦИЉ 1: Допринос одрживом развоју
умјетност – креативна индустрија

Републике Српске

кроз културу и

Приоритет 1: Повећање броја публике - новим приступом културном насљеђу
учинити га привлачним и приступачним за све категорије
Приоритет 2: Развој аудио-визуелне дјелатности
Приоритет 3: Развој културног туризма путем промоције и понуде интегрисања
културног и природног
материјалног и нематеријалног насљеђа као и културних
манифестација у туристичке сврхе, у менаџмент туристичких дестинација
Приоритет 4: Повећање броја запослених у култури
ЦИЉ 2:
Децентрализација - Културни развој Републике Српске (подстицање
грађана по општинама на веће учествовање у умјетности и култури стварањем нове
публике или стварањем активних учесника у креирању и промоцији културних
садржаја.
Приоритет 1: Остварити партнерске односе са непривилегованим
(мање
заступљеним) општинама у Републици Српској
Приоритет 2: Побољшати квалитет културних садржаја по општинама Републике
Српске
Приоритет 3: Подстакнути развој културе, настојећи утицати на
повећање
умјетничких садржаја у културним понудама.
Приоритет 4: Стимулисати локалне заједнице да преузму
одговорност за своје
културне јавне установе и невладин сектор који се бави културом и умјетношћу. ЦИЉ
3:
Одрживост културних организација (културних јавних установа удружења,
умјетника)
ЦИЉ 3: Одрживост културних организација (културних јавних установа
удружења,
умјетника)
Приоритет 1: Развој сарадње приватног, јавног и трећег сектора
(мултисекторска партнерства)
Приоритет 2: Омогућити вишегодишње финансирање квалитетних
културних
програма свим онима који такав програм понуде.
Приоритет 3: Спроводити мониторинг и евалуацију након спроведених културних
активности код оних субјеката који су обезбиједили буџет из јавних фондова.
Приоритет 4: Истражити и развити алтернативне изворе финансирања у култури
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ЦИЉ 4: Међународна и регионална културна сарадња
Приоритет 1: Развити базу података међународних
партнера у пољу културе и
поставити је он-лајн
Приоритет 2: Презентациjа и промоција културних садржаја (извоз културног
производа Републике Српске)
Приоритет 3: Олакшати мобилност домаћих и иностраних умјетника и културних
дјелатника
Приоритет 4: Интензивно промовисати културне и умјетничке садржаје и умјетнике
из Републике Српске у иностранству.
ЦИЉ 5: Образовање у култури
Приоритет 1: Развој капацитета институција културе (подразумијева реорганизацију
рада, оспособљавање институција да кроз бољи менаџмент постану у већем проценту
самоодрживи)
Приоритет 2: Оспособљавати стручно и адекватно образовати културне дјелатнике
(подразумијева надлежне јавне установе и невладин сектор, као и јавне службе које их
опслужују)
Приоритет 3: Развој публике (континуиран процес изградње „вјерне“ публике од
стране институција и
организација кроз едукације, радионице и прогресивни
маркетинг)
Приоритет 4: Креативни програм по школама, алтернативни приступ класичном
теоријском програму тренутно заступљеном по школама.
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ГОДИШЊИ ПЛАН : ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА
2012. ГОДИНУ
ДАТУМ
СРЕДСТВА
1. 6. јануар

2. 14.фебруар

МАНИФЕСТАЦИЈА

ОПИС

ФИНАНС.

Прослава Бадње
вечери

Један од
најљепших
догађаја, који
уједно има и
најдужу традицију,
у нашој општини
без сумње је
прослава Бадње
вечери. Као што то
и обичаји налажу,
мушкарци раном
зором ускеку
Бадњак, који
потом кружи
цијели дан од куће
до куће, а
централна
прослава је испред
цркве око 19.
Часова, када се
организује
литургија, запали
Бадњак, подијеле
пакетићи за наше
најмлађе, да би
потом прослава
Бадње вечери у
празничној
атмосфери била
настављена у
ресторану уз
одличну музику и
богату посну
вечеру.

За овај догађај
потрошено је 1. 270
марака из буџета
општине.

Дан бораца

Догађај посвећен

За општинску

Одбрамбеноотаџбинског рата

борцима
претходног рата, у
оквиру којег се
уприличи парастос
погинулим
борцима Војске
Републике Српске
и положе се
вијенци на
споменик палим
борцима

3. 8. Март

Пријем код
начелника

4. Мај
Посјета њемачкој
општини
Камерштајн

Свечаност
поводом Међ. дана
жена за даме из
наше општине

Делегација од 16
људи из њемачке
општине
Камерштајн,
предвођена
градоначелником
тог мјеста,
Валтером Шнелом,
боравила је у
Дринићу крајем
августа 2011.
године, а то је била
узвратна посјета, с
обзиром на
чињеницу да је
делегација из наше
општине боравила
у Камерштајну
крајем априла исте
године За вријеме
боравка гостију из
Њемачке, први

борачку
организацију Дринић
текући грант од
општине за ову
годину износи 48
хиљада и од тог
новца, БО финансира
садржаје посвећене
борцима и жртвама
рата

300 КМ из ставке за
репрезентације

људи Петровца и
Камерштајна, Дејан
Прошић и Валтер
Шнел потписали су
повељу о
пријатељству и
сарадњи између
двеју општина, са
циљем његовања
пријатељских
односа становника
и подстицања
контаката на
културном,
социјалном,
спортском и
привредном пољу.
С тим у вези,
делегација наше
општине планира
да и ове године
посјети
Камерштајн.
5. 19. Мај

„Дан треће лаке
пјешадијске
бригаде“

Манифестација
посвећена
члановима Треће
лаке пјешадијске
бригаде, а програму
присуствују
породице
погинулих и
несталих бораца ове
бригаде, други
борци, те остали
бројни гости.
У оквиру
свечаности,
организује се
обилазак Спомен
обиљежја и
парастос

Новац издваја
општинска Борачка
организација

погинулим
борцима Војске
Републике Српске.
6. 1.-5. јуна

7. 9. И 10. јуни

„Дани екологије и
спорта“

Манифестација која
првенствено
промовише значај
очувања животне
средине, па је
планирано да ове
године буде
одржана баш у
вријеме кад се
обиљежава
Свјетски дан
заштите животне
средине, 5. јуна.У
оквиру исте
одржавају се и
разни спортски
садржаји, а бира се
и најљепше
уређено двориште

Текући грант
општине за ову
годину посвећен
екологији и заштити
животне средине
износи 830 км.

„Штрапаријада“

Такмичење
шумских радника и
њихових запрега
први пут је
одржано у Крајини
2006. Године (у
Дринићу). Од тада
до данас
Штрапаријада“ je
постала заштитни
знак наше општине
и наша
најпознатија
манифестација, за
коју се чуло и ван
граница Републике
Српске.
Манифестација се
одржава првог
викенда мјесеца

За ову
манифестацију нису
предвиђена средства
из буџета, него се
она финансира из
сопствених прихода.
Наиме, током два
дана њеног трајања
заради се око 22
хиљаде марака, а за
њену организацију
потребно је
двадесетак хиљада,
тако да око двије
хиљаде марака
зараде организатори.

јуна.
8.
16. и 17.
јуни

9. 30. јуни

10. 10.-12. август

Меморијални
турнир “Зоран
Стоисављевић“

Турнир је посвећен
првом погинулом
борцу са територије
наше општине,
Зорану
Стоисављевићу, а
манифестација се
досад одржала 14
пута.Када је ријеч о
спортским
садржајима, треба
напоменути да је за
26. мај предвиђено
гостовање
фудбалске екипе из
Челарева, док ће 30.
јуна у нашу
општину доћи
Дрварчани.

Текући грант
спортским и
омладинским
организацијама и
удружењима износи
пет хиљада марака, а
колико ће ко добити
зависи од пројеката
са коима ће ова
удружења и
организације
аплицирати текуће
године.Организатор
спортских садржаја
је спортско
удружење „Дринић“.

„Прва коса
„Грмеча“

Агротуристичка
манифестација, која
се одржава у
Смољани три
године за редом,
има за циљ да
одржи културу и
традицију овог
краја, првенствено
његујући косачке
обичаје, а у оквиру
исте, припреми се и
традиционални
косачки ручак. Овај
догађај посјети око
1500 људи.

У области културе
и традиције ове
године из буџета
општине планирано
је да се издвоји 3
хиљаде марака, а
колико ће које
удружење добити
такође зависи од
пројеката и
програма, које су
припремили за ову
годину.Организатори
догађаја су
Удружење косаца
„Рурални развој“
Дринић-Петровац и
Клуб косаца
„Грмеч“ из Смољане
и Крње Јеле.

Сабор у Буковачи

Разноврсна

Организатор ове

манифестација која
обједињује
спортске и културне
активности. У
оквиру исте, ове
године је планирана
и организација
„Фестивала
крајишке пјесме и
смотра фолклора“,
гастрономски
догађај
„Котлићијада“,гдје
се екипе такмиче у
спремању најбољег
ловачког котлића,
викенд извиђача као
и бројне спортске
игре.
Основни
разлог
што
је
оваква
свечаност
организована
у
нашој
општини
јесте
што
је
крајишка пјесма и
настала на овим
просторима, па је
веома симболично
и лијепо да је на
овакав
начин
његујемо и чувамо.
Крајњи
циљ
фестивала
јесте
чување
музичке
културе
једног
народа, те наша
жеља
да
се
крајишки
начин
пјевања сачува од
заборава и преноси
са
кољена
на
кољено. У склопу

вишедневне
манифестације је
општина Петровац,
Дринић, заједно са
удружењем
„Рурални развој“за
Котлићијаду, те са
пјевачком групом
„Рунолист“, КУДом „Грмеч“ и
групом
„Дрвосјече“,када је
ријеч о Фестивалу
крајишке пјесме и
смотре фолклора.
Битно је споменути
да је општина
Петровац
аплицирала
Министарству
поросвјете и
културе пројекат о
овом Фестивалу, у
којем се од
Министарства
тражи 7 хиљада
марака. Пројекат
смо недавно
предали, па још
увијек не знамо
колико ће нам
Министарство
одобрити за ову
прилику.

Сабора у Буковачи
планирана је и
изложбена
поставка
у
просторијама
Основне школе у
Буковачи, што би
био
задатак
кустоса из Музеја
Републике Српске.

11. Крајем августа

Меморијални
турнир „Миланко
Бркљач“ у уличној
кошарци

12.
29.
септембар

„Даи басе и
кромпира“

Први меморијални
турнир „Миланко
Бркљач“, посвећен
прерано
преминулом
начелнику и творцу
наше општине,
Миланку Бркљачу,
организован је 27.
Јула на спортском
терену у Дринићу.
Ријеч је о
такмичењу у
уличној кошарци,
које је организовала
општина Петровац,
а које се показало
као веома
атрактиван
спортско - забавни
догађај, те један од
понајбољих
турнира те врсте у
регији

Организовање овог
турнира не захтјева
велика финансијска
средства, поред
минималних
трошкова за
организацију,
потребно је
обезбједити награде
за првопласирану и
другопласирану
екипу, што ће
оптеретити буџет
наше општине за
неких 300 марака.

Гастрономска
манифестација, која
се до сада одржала
5 пута, и која нема
само такмичарски
карактер, него је и

Организатор је МЗ
„Смољана“, а од
предвиђених 3
хиљаде КМ за
културу и традицију,
комисија ће на

13. 31. октобар

14.

8. новембар

домаћинског типа,
гдје сви посјетиоци
могу да дегустирају
млијечне производе
Смољане и Крње
Јеле и осталих села
петровачке
општине и гдје по
завршетку буду
угошћени сељачким
ручком.

основу
припремљених
пројеката одлучити
колико ће
организатору помоћи
у организовању овог
догађаја, с тим што
ће један дио
трошкова свакако
сносити и сам
организатор.

Слава општине
Свети апостол Лука

Овим поводом у
ресторану Основне
школе организује се
богат културноумјетнички
програм, као и
славски ручак којем
присуствују бројне
угледне званице из
политичког,
вјерског и
културног живота
Републике Српске.

За ову манифестацију
из буџета општине
предвиђено је 3, 5
хиљаде марака.

Дан Борачке
организације
Републике Српске

Као и друге
општинске Борачке
организације у
Републици
Српској, тако и
наша општинска
организација
обиљежава и
прославља свој
дан, уз присуство
бројних бораца,
породица палих и
несталих, као и
осталих
гостију.Тог дана се
уприличи парастос
погинулим
борцима Војске

Трошкове
организације овог
догађаја сноси
општинска Борачка
организација, којој је
општина ове године,
као што је већ
напоменуто дала 48
хиљада марака.

Републике Српске
и положе се
вијенци на
споменик палим
борцима из
протеклог и Другог
свјетског рата.

Да овај план не би био само набацивање података о томе шта требамо и шта морамо
учинити, разбићемо монотонију наводећи студију агенције Франс прес, која је недавно
показала да су код мушкараца, активности попут одласка на концерт или у музеј
повезане са добрим расположењем и добрим здрављем, док су жене мање нервозне и
депресивне уколико свирају неки музички инструмент или стварају умјетничка дјела.
Истраживање, спроведено на више од 50. 000 одраслих у Норвешкој који су одговарали
на детаљна питања о свом слободном времену и навикама и о томе како доживљавају
своје здравствено стање, показало је да постоји снажна веза између културних
активности и среће. Истраживање је показало и да се мушкарци боље осјећају као
гледаоци, а жене као извођачи.
Изненађујући податак био је да богатство, образовање, порјекло, као и критеријум
руралности и урбаности, нису играли велику улогу о томе да ли се људи добро осећају
или не. ''По сређивању свих релевантних фактора испоставило се да је учешће у
култури независно повезано са добрим здрављем, ниским степеном депресије и већим
задовољством животом", наводи се у студији.
Остаје питање да ли су људи здравији и веселији зато што су култивисанији или
трагају за културом зато што се добро осјећају.
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ЗАКЉУЧАК
У сваком случају, сад кад знамо да културни садржаји позитивно утичу на здравље,
када смо упознати са планом спортских и културних активности за ову годину, као и
значајем културе и спорта уопште, долазимо до закључка да су све горепоменуте
манифестације од пресудне важности, како за промоцију Дринића, тако и за развој
културне и спортске свијести наших грађана. Све ове активности представљају и
његују наше културно богатство, разноликост обичаја, традицију, гастрономију и све
оно што треба да покажемо и прикажемо кад год за то имамо прилику. Међутим, било
би неопходно да нашој дјеци омогућимо увид и у онај дио кулктурних садржаја, који
нама можда нису превише блиски, али које свакако треба да виде и чују, како би једног
дана њихова културна свијест била на завидном нивоу. С тим у вези, општина
Петровац-Дринић планира ове године да организује неколико књижевних промоција,
којима би присуствивали и аутори тих дјела, јер не смијемо запоставити наш језик и
књижевност, као незаобилазан и ненадокнадив сегмент културе, а и писмености, на
крају крајева. Такођер, не смијемо заборавити да су у Дринићу, по први пут откад ова
општина постоји, уприличене и двије биоскопске пројекције филмова „Монтевидео,
Бог те видео“ и „Бели лавови“. Такав потез требао би да постане пракса, али судећи по
посјећености друге пројекције, бојим се да оне не би наишле на добар одзив публике,
јер овдје је такав вид садржаја неправедно запостављен. Такођер, за Крсну славу
општине, први пут је организован и техно-парти. Иако је био први, ако узмемо у обзир
незаинтересованост људи и слабу посјећеност, чини се да би требао бити и последњи.
Ипак, наше је да људима омогућимо увид у различите културне садржаје, да им, када
то прилике и финансије дозвољавају понудимо све оно што дјеца и одрасли у већим
центрима могу свакодневно гледати: филмове, представе , књижевне промоције,
различите музичке жанрове, изложбе... А онда свако по сопственом нахођењу одлучи
шта жели, а шта не жели посјетити. Јер, најбитније је да постоји избор, а ми се трудимо
да припадницима наше локалне заједнице омогућимо управо то – могућност бирања у
низу разноврсних садржаја.

Страна 30
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13. 03. 2012.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 09.03. 2012.
године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Тржишне инспекције на подручју општине ПетровацДринић у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Тржишне инспекције на подручју општине
Петровац-Дринић у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-182/12
Датум: 12.03. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.

Страна 31

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

13. 03. 2012.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 09.03. 2012.
године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Информације о раду за 2011. годину Здравствено санитарног инспектора на
подручју општине Петровац-Дринић

Члан 1.
Усваја се Информације о раду за 2011. годину Здравствено санитарног
инспектора на подручју општине Петровац-Дринић.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-183/12
Датум: 12.03. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.

Страна 32

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

13. 03. 2012.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 09.03. 2012.
године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Ветеринарске инспекције за период од 19.05.2009. до
31.12.2011. године на подручју општине Петровац-Дринић
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Ветеринарске инспекције за период од 19.05.2009. до
31.12.2011. године на подручју општине Петровац-Дринић.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-184/12
Датум: 12.03. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.

Страна 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

13. 03. 2012.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 09.03. 2012.
године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске за период
01.01.2011. до 31.12.2011.године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за период
01.01.2011. до 31.12.2011.године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-185/12
Датум: 12.03. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.

Страна 34

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

13. 03. 2012.

На основу члана 29. Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 09.03.2012.године
донијела је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора
ЈЗУ Дом здравља у Дринићу
Члан 1.
Скупштина општине Петровац расписује Јавни конкурс за избор и именовање чланова
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља у Дринићу.
Члан 2.
Општи услови за кандидате:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере,на било којем
нивоу власти у БиХ или ентитета,у периоду од три године прије дана објављивања Конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело,привредни преступ или прекршај за повреду
прописа о привредном или финансијском пословању који га чини неподобним за обављање
дужности у наведеној установи,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на њих не односи члан IX 1.Устава БиХ.
Посебни услови:
- VII степен стручне спреме: доктор медицине, дипломирани економист или
дипломирани правник,
- три године радног искуства у струци,
- познавање дјелатности коју Установа обавља,
- познавање садржаја и начина рада Управног одбора,
- доказана способност обављања истих или сличних функција у претходном периоду.
Члан 3.
Сукоб интереса:
Кандидати не могу обављати дужности,активности или бити на положају који доводи
до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса („Службени гласник
Републике Српске“,број 73/08).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци – члан 5.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник републике Српске“,број 41/03).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Петровац“.
Број: 01-022-186/12
Датум: 12.03. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.
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На основу члана 9. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, Број 41/03),
и члана 29. Статута општине Петровац („Службени гласник општине Петровац“), број
3/05), Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 09.03. 2012. године,
донијела је
ОДЛУКА
о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора
ЈЗУ Дом здравља у Дринићу
I
Именује се Комисија за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља у
Дринићу у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Владимир Пуђа, за предсједника,
Бојан Ћулибрк, за члана,
Зоран Бањац, за члана,
Милан Петровић, за члана и
Биљана Кецман, за члана.

II
Комисија има задатак да проведе поступак избора за чланове Управног одбора
ЈЗУ Дом здравља у Дринићу у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) и
Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора
ЈЗУ Дом здрављ у Дринићу.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-187/12
Датум: 12.03. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.
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На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05), Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 09.03.
2012.године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Информације о Годишњем извјештају о мониторингу
реализације активности
Члан 1.
Усваја се Информација о Годишњем извјештају о мониторингу реализације
активности „Акционог плана социјалног укључивања у систем социјалне/дјечије
заштите у односу на област водоснабдијевања у општини Петровац-Дринић за 20112012.годину“, са Анексом 2. Извори финансирања социјалне/дјечије заштите и области
водоснабдијевања у општини Петровац-Дринић и Анексом 3. Финансијски показатељи
реализације „Акционог плана социјалног укључивања у систем социјалне/дјечије
заштите у односу на област водоснабдијевања у општини Петровац-Дринић за 20112012. годину“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-188/12
Датум: 12.03. 2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Грбић, с.р.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-052-119/12
Датум: 20.02.2012. године
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), члана 42. Статута
општине Петровац («Службени гласник општине Петровац» број 3/05), Начелник
општине Петровац д о н о с и,
Р Ј Е ШЕ Њ Е
о формирању Општинског тима за имплементацију пројекта (ПИТ)
I
Формира се Општински тим за имплементацију И фазе Пројекта « Изградња
водовода Саница – Дринић » и « Санитарна заштита изворишта Ограђеница и
Мудиновац » у саставу :
1. Јандрија Будимир, координатор,
2. Љиљана Будимир, члан,
3. Душанка Пећанац, члан,
4. Вера Јовановић, члан,
5. Бојан Ћулибрк, члан,
6. Бранимир Стојановић, члан,
II
Задатак Општинског тима за имплементацију је припрема пројектних задатака и
праћење реализације И фазе Пројекта « Изградња водовода Саница – Дринић » и
« Санитарна заштита изворишта Ограђеница и Мудиновац ».
Ово Рјешење ступа на снагу
Гласнику Општине Петровац“.
Достављено:
1. Именованим;
2. Евиденција;
3. Архива

III
даном доношења а биће објављено

у „Службеном

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дејан Прошић
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