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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

28. 12. 2012.

На основу члана 34. Закона о буџетском систему Републике СрпскеПречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, бр.54/08) и члана
29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине Петровац“, бр.3/05),
Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 27.12.2012.године деонијела
је
О Д Л У К У
о привременом финансирању за први квартал 2013.године
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се средства за финансирање буџетске потрошње
општине Петровац за први квартал 2013.године у висини извршења буџета за
период јануар-март 2012.године, а она износи 195.328 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке распоређиваће се према извршењу буџета
који је утврђен у Обрасцу ПИБ за период 02-03/2012.године, који је саставни дио
ове Одлуке.
Члан 3.
Начелник општине је наредбодавац за средства и одговоран је за извршење
Одлуке о привременом финансирању за период јануар-март 2013.године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Петровац“.
Број: 01-022-770/12
Датум: 28.12.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман, с.р.
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На основу члана 29. Статута општине Петровац („Службени гласник
општине Петровац“, број 3/05), а након разматрања проблематике везано за
најављено укидање домова здравља у појединим општинама, Скупштина општине
Петровац на сједници одржаној 27.12.2012.године, усвојила је
З А К Љ У Ч А К
1. Скупштина општине Петровац затечена је информацијом која се
последњих десетак дана могла чути из Министарства здравља и социјалне заштите
и од самог министра, господина Ранка Шкрбића, како ће због рационализације у
здравству укинути домове здравља, у општинама које немају 10 000 становника.
Исто то министарство већ десет година прокламује доступност и
свеобухватност здравствене заштите. Да ли је могуће да министар вјерује да ће
становницима рубних општина приближити здравствену заштиту и уштедити
њихово лијечење, ако их осуди да због лабораторијске дијагностике, УЗ дијагнозе
или стоматологије морају путовати 85 КМ чак до Мркоњић Града?
Дом здравља Дринић постоји 12 година, има 1 ТПМ, са 2200 регистрованих
лица, 9 стално запослених радника и основну лабораторијску и УЗ дијагностику,
стоматологију и санитетски превоз, те становништво ове рубне општине, које је
удаљено од прве болнице 120 КМ има изводљиво најбоље могуће уређену
примарну здравствену заштиту, и то 24 сата на дан, а територија коју покрива је
рурално подручје од око 30-ак КМ у пречнику. Уз то, Дом здравља нема кредитних
задужења,осим за санитетско возило и не послује финансијски негативно.
Због свега наведеног, замољавамо министра и доле наведене институције да
добро размисле колику ће штету направити, а какву ће корист имати од тога да
укину наш мали и функционални Дом здравља, овом народу велик и неопходан
овакав какав постоји, са овим обимом услуга.
Скупштина општине Петровац ће се борити свим средствима да сачува свој
Дом здравља и минимум основне здравствене заштите за своје становништво, које
живи далеко од Клиничког центра и великих Домова здравља.
2. Овај закључак упућује се: предсједнику Републике Српске, предсједнику
Владе Републике Српске, предсједнику Народне Скупштине Републике Српске,
Одбору за здравство НСРС, Министарству здравља и социјалне заштите Републике
Српске, начелнику општине Петровац.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а биће објављен у
„Службеном гласнику општине Петровац“.
Број: 01-022-771/12
Датум: 28.12.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман, с.р.
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