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

Број: 1  Петрово,  10.02.2009.године          Година: XVII 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово («Службени глас-
ник општине Петрово» број 17/06), Скупш-
тина општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 06.02.2009. године, донијела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ОД МИНИС-
ТАРСТВА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ 

 
Члан 1. 

Новчана средства у износу од 
20.000,00 КМ која је општини Петрово упла-
тило Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Срп-
ске, на пословни рачун трезора општине Пет-
рово, утрошиће се за плаћање радова на из-
ради регулационих планова пословних зона: 
„Сочковац“ у Сочковцу, „Петрово“ у Петро-
ву, „Карановац“ у Карановцу и Туристичке 
зоне  „Калуђерица“ у Калуђерици. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у Слу-
жбеном гласнику општине Петрово.   

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-3/09 
Датум: 09.02.2009.  
_______________________________________ 

2. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово («Службени глас-
ник општине Петрово» број 17/06), Скупш-
тина општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 06.02.2009. године, донијела је 

 
 
 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕД-
СТАВА “ВЕТЕРИНАРСКОЈ СТАНИЦИ” 

А.Д. ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
 Одобравају се новчана средства из бу-
џета општине  „Ветеринарској станици“ а.д. 
Петрово у износу од  5.400,00 КМ, на име  не-
то плате  запосленог доктора ветерине,  за пе-
риод од 20. јануара до 20. јула 2009. године. 

 
Члан 2. 

 Новчана средства из члана 1. ове од-
луке биће исплаћивана мјесечно, у шест јед-
наких рата, на пословни  рачун „Ветеринарске 
станице“ а.д. Петрово, а биће обезбијеђена са 
конта 614800 – буџетска резерва. 

 
Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављена у Слу-
жбеном гласнику општине Петрово.   
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 
 

Број: 01-022-4/09 
Датум: 09.02.2009.  
_______________________________________ 

3. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број 101/04,  42/05  и 118/05), члана 
60. а у вези с чланом 50. и 46. Закона о уре-
ђењу простора-Пречишћени текст ("Службе-
ни гласник Републике Српске" број 84/02, 
14/03, 112/06, 53/07), те члана 37. Статута оп-
штине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“, број 17/06), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 06.02.-
2009. године донијела је 
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О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НАЦ-
РТА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ПОСЛО-
ВНА ЗОНА СОЧКОВАЦ" У СОЧКОВЦУ  У 

ЈАВНУ РАСПРАВУ  
 

Члан 1. 
 Утврђује се Нацрт Регулационог плана 
"Пословна зона Сочковац" у Сочковцу (у да-
љем тексту: Нацрт плана) и упућује  у јавну 
расправу. 
 

Члан 2. 
 Нацрт плана из члана 1. ове одлуке 
ставиће се на јавни увид и стручну расправу у 
трајању од 30 дана, у просторијама Одјељења 
за просторно уређење и стамбено комуналне 
послове Административне службе општине 
Петрово. 
 Носилац припреме плана -Одјељење за 
просторно уређење и стамбено-комуналне по-
слове Административне службе општине Пе-
трово, заједно са Начелником општине и но-
сиоцем израде плана -Д.О.О. за пројектовање, 
посредовање и услуге "ГЕОПУТ" Бања Лука, 
размотриће приспјеле писмене примједбе на 
Нацрт плана. 
  Носилац израде плана ће након стру-
чне расправе доставити носиоцу припреме 
плана образложено мишљење о примједбама 
на план које нису прихваћене. 
 

Члан 3. 
 Коначни Приједлог плана утврдиће но-
силац припреме плана, у року 30  дана од за-
вршетка јавног увида и стручне расправе. 
 Носилац припреме плана ће у складу 
са чланом 62. Закона о уређењу простора, 
затражити сагласност на Приједлог плана од 
стране надлежног Министарства Републике 
Српске. 
 Уз коначан Приједлог плана, носилац 
припреме плана ће поднијети Скупштини оп-
штине и Приједлог одлуке  о усвајању Плана 
са потребним образложењем о току јавне рас-
праве, приспјелим приједлозима и сугестија-
ма, те о  примједбама и приједлозима који ни-
су могли бити прихваћени. 
 

Члан 4. 
 Нацрт Регулационог плана "Пословна 
зона Сочковац" у Сочковцу, израђен од стра-
не предузећа "Геопут" д.о.о. Бања Лука у де-

цембру 2008. године  саставни је дио ове 
одлуке. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Петрово". 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-5/09 
Датум: 09.02.2009.  
_______________________________________ 

4. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово, на сједници одр-
жаној дана 06.02.2009. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТА-
ВА ЗА РАД  ДОПИСНИШТВА РАДИО-
ТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 

ПЕТРОВУ 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства за 

2009. годину, у износима од по 175,50 КМ 
мјесечно, за трошкове професионалне интер-
нет конекције дописништва Радио-телевизије 
Републике Српске у Петрову. 

 
Члан 2. 

Новчана средства из члана 1. ове од-
луке обезбиједит ће се са конта 613911 – 
услуге медија. 

 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-6/09 
Датум: 09.02.2009.  
_______________________________________ 

5. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
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37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово, на сједници одржа-
ној дана 06.02.2009. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕ-
ЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ ГЕНЕРАЛ-
НОГ СЕРВИСА СРНЕ У  2009. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност за закључење угово-
ра о коришћењу генералног сервиса Новинске 
агенције Републике Српске «СРНА» а.д. Бије-
љина, у 2009. години, број  05-02-695-1. од 
10.01.2009. године, који је саставни дио ове 
одлуке. 

 

Члан 2. 
Новчана средства за реализацију 

уговора обезбиједит ће се у буџету општине, 
са конта  613911 – услуге информисања. 

 

Члан 3. 
 Овлашћује се начелник општине Пет-
рово да закључи уговор из члана 1. ове 
одлуке. 
 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                                     Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-7/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

6. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово, на сједници одржа-
ној дана 06.02.2009. године, донијела је 
  

О  Д  Л  У  К  У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКО-
КУЛТУРНЕ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
«ОЗРЕНСКО ДРАГОВАЊЕ 2009» 

 

Члан 1. 
 Општина Петрово и Републички педа-
гошки завод Републике Српске, организоват 

ће пету спортско-културну манифестацију 
«Озренско драговање 2009», која ће се одр-
жати  на посједу Манастира Светог оца Нико-
ле на Озрену у Мјесној заједници Калуђерица, 
дана 20. и 21. априла 2009. године. 
 За предсједника Организационог одбо-
ра манифестације из претходног става овог 
члана  именује се начелник општине Петрово. 
 

Члан 2. 
Начелник општине ће својим рјешењем 

именовати чланове Организационог одбора 
ма-нифестације «Озренско драговање 2009».  
 

Члан 3. 
 «Озренско драговање 2009»  ће се фи-
нансирати средствима из буџета општине 
Петрово и средствима оствареним по основу 
спонзорства, путем Спортског савеза општине 
Петрово. 
 Новчана средства  која по основу спон-
зорства буду уплаћена  на пословни рачун 
трезора општине  биће пренешена на  посло-
вни рачун Спортског савеза општине Пет-
рово. 
 Средства из става 1. овог члана не пре-
дстављају средства  за редован рад Спортског 
савеза која су планирана буџетом општине 
Петрово за 2009. годину. 
 

Члан 4. 
 По завршетку спортске манифестације 
из члана 1. ове одлуке,  начелник општине и 
Спортски савез општине, поднијет ће Скупш-
тини општине Петрово информацију о реали-
зацији ове одлуке. 
 

Члан 5. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-8/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово, на сједници одр-
жаној дана 06.02.2009. године, донијела је 
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О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЛАНИНАРСКОГ 

МАРАТОНА «ОЗРЕН 2009» 
 

Члан 1. 
 Општина Петрово, Општински спорт-
ски савез Петрово и Планинарско друштво 
«Краљица 883» Петрово, организоват ће пети  
планинарски маратон под називом  «Озренски 
планинарски маратон – Озрен 2009», који ће 
се одржати  06. и 07. јуна 2009. године. 
 Стартно и циљно мјесто планинарског 
маратона се налази у Мјесној заједници Калу-
ђерица,  на простору  манастирског комплекса 
Светог Оца  Николаја. 
 

Члан 2. 
 Начелник општине ће својим рјешењем 
именовати Организациони одбор Озренског 
планинарског маратона «Озрен 2009». 
 

Члан 3. 
 Озренски планинарски маратон ће се 
финансирати из средстава буџета општине 
Петрово и средствима оствареним по основу 
спонзорства, а путем Општинског спортског 
савеза Петрово. 
 Новчана средства која по основу спо-
нзорства  буду уплаћена на  рачун трезора оп-
штине Петрово, уплатит ће се на пословни 
рачун Општинског спортског савеза Петрово. 
 Средства из става 2. овог члана  не 
представљају средства за редован рад Опш-
тинског спортског савеза Петрово која су 
планирана буџетом општине Петрово за 2009. 
годину. 
 

Члан 4. 
 По завршетку спортске манифестације 
из члана 1. ове одлуке начелник општине Пет-
рово поднијет ће Скупштини општине  инфо-
рмацију о реализацији пројекта. 
 

Члан 5. 
 Одлука ступа на снагу  наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-9/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

 

8. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних 
служби («Службени гласник Републике Срп-
ске» број  68/07), члана 37. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Петро-
во» број 17/06), Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној дана 06.02.2009. године, 
донијела је следећу 

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РА-
ДА И ПОСЛОВАЊА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 

„ОЗРЕН“ ПЕТРОВО У 2009. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на План рада и пос-
ловања ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово у 
2009. години, број 508/08 од 30.12.2008. го-
дине, који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                    

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-10/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних 
служби («Службени гласник Републике Ср-
пске» број  68/07), члана 37. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 06.02.2009. 
године, донијела је следећу 

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
РАДА И ПОСЛОВАЊА НАРОДНЕ БИБ-
ЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ У 2009. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 Даје се сагласност на План рада и пос-
ловања Народне библиотеке у Петрову у 
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2009. години, број 01/1-620-03/09 од 15.01. 
2009. године, који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-11/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

10. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних 
служби («Службени гласник Републике Срп-
ске» број  68/07), члана 37. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 06.02.2009. 
године, донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  
РАДА ЈП „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРА-
ЗОВАЊЕ“  ПЕТРОВО У 2009. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Програм рада ЈП 
„Центар за културу и образовање“ Петрово у 
2009. години, број 70-12/08 од 15.12.2008. го-
дине, који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-12/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

11. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних 
служби («Службени гласник Републике Ср-
пске» број  68/07), члана 37. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 06.02.2009.  

године, донијела је следећу 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  
РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

„ПЕТРОВО“  ПЕТРОВО У 2009. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Програм рада ЈП 
Туристичке организације „Петрово“ Петрово 
у 2009. години, број 02/09 од 16.01.2009. го-
дине, који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-13/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

12. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово («Службени гла-
сник општине Петрово» број 17/06), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 06.02.2009. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ  НОВЧАНИХ СРЕДСТА-
ВА ЗА УРЕЂЕЊЕ УЛАЗНОГ ХОДНИКА 

У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 1. 
 Одобравају се новчана средства из бу-
џета општине  у износу до 10.000,00 КМ за 
уређење улазног ходника у згради општине. 
 Уређене улазног ходника зграде опш-
тине обухватиће следеће радове: 

- набавка и уградња алуминијске сто-
ларије, 

- уређење стропа ходника, 
- набавка и уградња подне керамике. 
Средства из става 1. овог члана ће се 

обезбиједити реалокацијом средстава са конта 
821200 – набавка зграда, на конто 821600 – 
реконструкција и инвестиционо улагање. 

 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да- 
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на од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово.   

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-14/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

13. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 06.02.2009. године, донијела је сле-
дећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПРОВЕ-

ДЕНИМ ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА  
2008. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 
 Усваја се Извјештај о проведеним ло-
алним изборима 2008. године, у изборној је-
диници 045Б. Грачаница/Петрово, број 01-03-
01/09. од 20.01.2009. године, који је саставни 
дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-15/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

14. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 06.02.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ ОП-
ШТИНЕ ПЕТРОВО У 2008. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
 Усваја се Извјештај о раду Стручне 

 службе Скупштине општине Петрово у пе-
риоду од 01.01. до 31.12.2008. године број 06-
013.3-1-1/09. од 23.01.2009. године, који је са-
ставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                   

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-16/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

15. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 06.02.2009. године, донијела је сле-
дећу 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  О СТАЊУ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ВОДЕ У ПРАВОБРА-
НИЛАШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

У 2008. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Усваја се Извјештај о стању предмета 
који се воде у Правобранилаштву Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Добоју, за вре-
менски период од 01.01. 2008. до 31.12.2008. 
године, гдје се као тужена односно тужилац 
појављује општина Петрово, број ЈП-166/08. 
од 08.01.2009. године, који је саставни дио 
ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-17/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

16. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
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37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово, на сједници одржа-
ној дана 06.02.2009. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТА-

ВА ЗА КУПОВИНУ АУТОБУСКИХ 
МЈЕСЕЧНИХ КАРАТА 

 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства у из-

носу од 1.050,00 КМ за куповину ђачких ауто-
буских мјесечних карата  ученицима  Сред-
њошколског центра «Петрово», лошег мате-
ријалног стања, за мјесеце: фебруар, март и 
април 2009. године,  и то: 

1. Михајловић Слободану из Ступара, 
на релацији Калуђерица – Петрово; 

2. Мркоњић Наташи из Сижја, на рела-
цији Кртова – Петрово; 

3. Трипуновић Данки из Порјечине, на 
релацији Порјечина – Петрово; 

4. Трипуновић Дајани из Порјечине, на 
релацији Порјечина – Петрово; 

5. Јосиповић Вањи из Порјечине, на 
релацији Порјечина – Петрово; 

6. Вукојевић Данијели из Кртове, на 
релацији Кртова – Петрово; 

7. Арсенић Марини из Какмужа, на ре-
лацији Какмуж – Петрово; 

 

Члан 2. 
Одобрена новчана средства ће се књи-

жити  на конто 614239 - остале помоћи поје-
динцима. 

 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово.   

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-18/09 
Датум: 09.02.2009.  

________________________________________________________________________________________________________________________________

17. 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. Статута општине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 06.02.2009. године, 
донијела је 
 

П Л А Н  
ПРОЉЕТНЕ  СЈЕТВЕ И САДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

У 2009. ГОДИНИ  
 

I 
 У току прољетне сјетве и садње на подручју општине Петрово у 2009. години планирано је 
да се засију и засаде следеће пољопривредне културе: 

Ред 
бр. 

          
К У Л Т У Р А 

ПОВРШИНА (ха)  
УКУПНО 
 

Индивидуални   
сектор (ха) 

Државни 
сектор (ха) 

1 Јара пшеница - - - 
2. Јари јечам 10 - 10 
3.  Јара зоб 10 - 10 
4.  Кукуруз 500 10 510 
5 Соја - - - 
6 Сунцокрет - - - 
7 Дуван - - - 
8 Шећерна репа - - - 
9 Кромпир 100 - 100 
10 Остало поврће 150 - 150 
11 Крмно биље 20 - 20 
12 Воћњаци 2 - 2 
 УКУПНО: 792 10 802 
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II 
 План из члана 1. ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у Слу-
жбеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                                                 Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-19/09 
Датум: 09.02.2009.  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

18. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), те члана  
16. став 1. под б.) и члана 22. Закона о по-
љопривреди  («Службени гласник Републике 
Српске», број 70/06, 20/07 и 86/07), члана 37. 
Статута општине Петрово („Службени глас-
ник општине Петрово“ број 17/06), Скупш-
тина општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 06.02.2009. године, донијела је 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
КОРИШТЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕД-

СТАВА ЗА САЂЕЊЕ ВОЋЊАКА 
 

УВОД: 
 У циљу јачања и  унапређења пољопр-
ивредне производње  општина Петрово  се и у 
2009. години опредијелила  да  у складу са 
својим могућностима и могућностима  буџета 
општине подржи одређене  дјелатности пољо-
привредне производње. Једна од пољоприв-
редних производњи која још увијек није  за-
живјела у довољној мјери на простору опш-
тине Петрово је сађење воћњака. 

Подстицајним средствима се жели под-
стаћи  развој ове врсте пољопривредне произ-
водње, те  стварање сировинске основе за пре-
храмбену индустрију. Поучени негативним 
искуством  из 2008. године, општина је у бу-
џету планирала  мање подстицајних  средста-
ва за сађење воћњака у 2009. години и она су 
планирана у висини од 7.200,00 КМ. 

Општина је чврсто опредијељена да 
уколико се ова буџетска средства потроше у 
складу са овим програмом да обезбиједи  под-
стицајна средства  у висини и на исти начин  
како је то овим програмом планирано свим 
пољопривредним произвођачима који  испуне 
услове за подстицај. У случају недостатка 
буџетских средстава за подстицај, општина ће 
посебним скупштинским одлукама или кроз 
ребаланс буџета  изнаћи додатна финансијска 
средства  да би се  подстакла ова врста произ- 
водње у 2009. години. 

 
I-ОПШТИ УСЛОВИ 

 Послије усвајања овог програма од 
стране Скупштине општине Петрово, надле-
жно одјељење Административне службе ће  
путем разних облика информисања  који су 
актуелни на простору општине информисати 
пољопривредне произвођаче, као и промови-
сати критерије који се морају испунити да би 
подстицајна средства била одобрена. 
 Пољопривредни произвођачи ће зах-
тјеве подносити надлежном одјељењу Адми-
нистративне службе општине,  попуњавајући  
пријавни лист  који обавезно садржи  врсту 
производње  за коју се захтјев подноси  и ос-
тале  документе који  су назначени овим прог-
рамом. 

Начелник општине ће именовати  ко-
мисију  за подстицаје  чији ће задатак бити да 
у сваком конкретном случају утврди чиње-
нично стање  на терену, сачини записник, те 
дадне стручно мишљење да ли пољоприв-
редни произвођач испуњава услове за под-
стицај.   

Комисија ће начелнику општине у фор-
ми приједлога  доставити  списак или име по-
љопривредног произвођача који испуњава ус-
лове. 

Захтјеви пољопривредних произвођача 
који нису комплетни се не разматрају. 

По захтјеву пољопривредног произво-
ђача за исплату подстицајних средстава пред-
виђених овим програмом, може се одлучивати 
само једном у току 2009. године. 

Максималан износ који се може испла-
тити  за подстицај  пољопривредном произво-
ђачу је 3.125,00 КМ.  

Најмања површина воћњака која се мо-
ра засадити да би се могло остварити право на 
подстицај је  0,2 ха (2 дунума).  
 

II- СТРУКТУРА  ПРОГРАМА ПОДС-
ТИЦАЈА 
 Овај подстицајни програм регулише 
подстицајне мјере пољопривредним произво-
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ђачима који заснивају нове засаде у воћа-
рству:  

1. подстицаје за засад шљиве, 
2. подстицаје за засад јабуке, 
3. подстицаје за засад крушке. 
Критерији које требају да испуне по-

љопривредни произвођачи су: 
 - површина коју воћњак минимално 
мора имати је 0,2 ха. 

- минимални број стабала за засад 
шљиве по 1 хектару је 1000 стабала, односно 
200 комада/0,2 ха. 

- минималан број засада стабала јабу-
ке по 1 ха је 2500 стабала, односно 500 ко-
мада/0,2 ха. 

- минималан број засада стабала кру-
шке по 1 ха је 1600 стабала, односно 320 ко-
мада/0,2 ха. 

- подносиоц захтјева мора посједо-
вати доказ о поријеклу садног материјала и 
то: рачун од регистрованог произвођача сад-
ног материјала или предузећа регистрованог 
за промет садног материјала, увјерење о сор-
тној чистоћи садног материјала издано о стра-
не надлежне институције, декларацију о ква-
литету садног материјала издану од стране 
произвођача садног материјала. 

Ако је садни материјал поријеклом из 
иностранства, односно ако је увезен из ино-
странства, потребно је обезбиједити: рачун од 
предузећа регистрованог за промет садног ма-
теријала, царинску исправу о увезеном сад-
ном материјалу, рјешење граничне инспекције 
за заштиту биља и декларацију о квалитету 
садног материјала у мјесту производње, 

- подстицај из овог програма подра-
зумијева подизање засада  воћа на мини-
малној површини  само једне врсте воћа при 
чему се искључују  било какве комбинације.  

- подносиоц захтјева мора да испош-
тује све агро техничке мјере и рокове, 

- садња која буде обављена противном 
начину описаном у овом програму, неће бити 
стимулисана подстицајем, 

- рок за подношење захтјева за подсти-
цаје из овог програма је до 01.12.2009. године, 

- износ подстицаја за једну садницу 
шљиве је 3,00 КМ, а за једну садницу јабуке и 
крушке 2,50 КМ, 

- подстицаји из овог програма се од-
носе на прољетну и јесењу садњу у 2009. го-
дини. 

Уз захтјев је неопходно доставити и 
копију катастарског плана земљишта на коме 
се засад подиже или уговор о закупу земљи-
шта ако  произвођач користи земљиште под 
закупом. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-20/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

19. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 18/05), члана 37. 
Статута општине Петрово (''Службени глас-
ник општине Петрово'' број 17/06), члана  85. 
став 1. Пословника Скупштине општине Пет-
рово (''Службени гласник општине Петрово'' 
број 10/05 и 7/07), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 06.02.2009. 
године, донијела је 

 

П Р О Г Р  А М А   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У  

2009.  ГОДИНИ 
 

      I – УВОД 
            Полазећи од улоге и позиције општине 
као јединице локалне самоуправе, и Закона о 
локалној самоуправи, који локалну само-
управу дефинише као право грађана да не-
посредно и преко својих слободно и демо-
кратски изабраних представника учествују  у 
остваривању заједничких интереса  становни-
ка локалне заједнице, као и право и спо-
собност органа локалне  самоуправе да ре-
гулишу и управљају у границама закона јав-
ним пословима који се налазе у њиховој над-
лежности, а у интересу локалног становниш-
тва, Скупштина општине Петрово својим дје-
ловањем у 2009. години стварат ће правне 
претпоставке за  самоодрживост општине као 
локалне заједнице, већи стандард грађана, по-
бољшање услуга  општинске администрације, 
јачанје финансијске дисциплине и стварање 
ефикасне локалне управе. 
            Овај програм рада представља оквирни 
обим послова који ће бити предмет скупш-
тинске расправе и одлучивања у 2009. години. 
             Програм рада за 2009. годину оставља 
могућност да се у оквиру  закона и Статута 
општине, Скупштина општине бави и свим 
другим питањима које наметне друштвена, 
економска или политичка  ситуација. 
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             Скупштина општине ће расправљати и 
одлучивати и о свим другим питањима која 
нису предвиђена овим програмом рада а која 
произилазе или произиђу из закона и других 
законских или подзаконских аката, из захтјева 
грађана, одборника, правних лица или из пот-
ребе да се из надлежности Скупштине опш-
тине одређено питање стави на дневни ред 
Скупштине. 
            Програмом рада утврђују се конкретна 
питања, оквирни рокови и носиоци припреме 
аката. 
            Питања и теме у програму рада Ску-
пштине општине за 2009. годину разврстане 
су квартално - по тромјесечјима. 
 

II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА. 
 

ЈАНУАР – МАРТ 
1. Обрачун буџета општине за 2008 

годину. 
Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-

нансије и друштвене дјелатности; 
2. Извјештај о извршењу буџета опш-

тине у 2008 години. 
Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-

нансије и друштвене дјелатности; 
3. Информација о стању криминали-

тета, јавне безбједности и  саобраћаја у 
2008.  години, на подручју општине. 
 Обрађивач: Полицијска станица у Пе-
трову; 

4. План рада и пословања Народне 
библиотеке у Петрову  у 2009. години. 
 Обрађивач: Народна библиотека у 
Петрову; 

5. План рада и пословања ЈЗУ Дом 
здравља ''Озрен'' Петрово у 2009. години.   
 Обрађивач: ЈЗУ.Дом здравља ''Озрен'' 
Петрово; 

6. План рада и пословања ЈП ''Ко-
мунал'' Петрово у 2009. години. 

Обрађивач: ЈП.''Комунал'' Петрово; 
7. План рада и пословања Центра за 

социјални рад Петрово у 2009. години.  
  Обрађивач: Центар за социјални рад 
Петрово; 

8. План рада и пословања ЈП ''Центар 
за културу и образовање'' Петрово у 2009. 
години. 
 Обрађивач: ЈП.''Центар за културу и 
образовање''   Петрово; 

9. План рада и пословања Турис-
тичке организације ''Петрово'' Петрово у 
2009 години.  
 Обрађивач: Туристичка организација 
''Петрово'' Петрово; 

10. План рада и пословања УТРЦ 
''Терме-Озрен'' а.д. Какмуж-Петрово у 
2009. години. 

Обрађивач: УТРЦ. ''Терме-Озрен'' а.д. 
Какмуж-Петрово, 

11. Извјештај о раду Народне библио-
теке у Петрову  у 2008 години. 

Обрађивач: Народна библиотека у Пе-
трову; 

12. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља 
''Озрен'' Петрово у 2008. години 

Обрађивач: ЈЗУ.Дом здравља ''Озрен'' 
Петрово; 

13. Извјештај о раду ЈП ''Комунал'' 
Петрово у 2008. години. 

Обрађивач: ЈП.''Комунал'' Петрово 
14. Извјештај о раду Центра за соци-

јални рад Петрово у 2008. години.  
Обрађивач: Центра за социјални рад 

Петрово; 
15. Извјештај о раду ЈП ''Центар за 

културу и образовање'' Петрово у 2008. 
години. 

Обрађивач: ЈП.''Центар за културу и 
образовање''   Петрово; 

16. Извјештај о раду Туристичке ор-
ганизације ''Петрово'' Петрово у 2008. го-
дини.  
 Обрађивач: Туристичка организација 
''Петрово'' Петрово; 

17. Извјештај о раду УТРЦ ''Терме-
Озрен'' а.д. Какмуж-Петрово у 2008. го-
дини. 

Обрађивач: УТРЦ. ''Терме-Озрен'' а.д. 
Какмуж-Петрово, 

18. План и програм улагања у кому-
налну инфраструктуру (одржавање заје-
дничке комуналне потрошње) 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности и     

Одјељење за просторно уређење и стам-
бено-комуналне послове; 

19. План и програм одржавања улица, 
локалних и некатегорисаних путева у 2009. 
години. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење истамбено-комуналне послове; 
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20. Извјештај о раду начелника опш-
тине у 2008. години. 

Обрађивач: начелник општине; 
21. Програм рада Начелника општине 

Петрово за период 2008-2012 година. 
Обрађивач: начелник општине; 
22. Извјештај о раду Скупштине опш-

тине у 2008. години. 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

општине; 
23. Извјештај о кандидованим, окон-

чаним и нереализованим пројектима у 
2008. години са  приједлогом мјера за ре-
ализацију. 
 Обрађивач: начелник општине и ад-
министративна служба; 

24. Извјештај о реализацији скупшти-
нских одлука и закључака у 2008. години. 

Обрађивач: начелник општине и адми-
нистративна служба; 

25. Извјештај о раду Стручне службе 
Скупштине општине у 2008. години. 

Обрађивач: Стручна Служба Скупшти-
не општине; 

26. Информација о обављању ветери-
нарске заштите животиња на општини. 

Обрађивач: Одјељење за 
привреду,финансије и друштвене дјелатности; 

27. Информација о стању ел. мреже и 
снабдјевању грађана ел. енергијом. 

Обрађивач: Надлежно електро-дистри-
бутивно предузеће; 

28. Информација о стању у области 
шумарства на подручју општине. 

Обрађивач: Шумско газдинство- надле-
жна шумска управа;  

29. Приједлог одлуке о  подстицају у 
пољопривреди у 2009. години. 
         Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

30. Приједлог програма коришћења 
градског грађевинског земљишта. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 

31. Приједлог одлуке о утврђивању 
просјечне коначне грађевинске цијене М2 
корисне стамбене површине на подручју 
општине у 2008. години. 
         Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 

32. Приједлог одлуке о накнади Опш-
тинској изборној комисији у 2009. години. 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине 
општине и Комисија за избор и именовање; 

33. Приједлози одлука о избору и име-
новању органа и чланова органа у јавним 
предузећима и установама чији је оснивач 
општина Петрово. 

Обрађивач: Комисије за избор и имено-
вање тих органа; 

34. Информација о раду Општинског 
спортског савеза у 2008. години. 

Обрађивач : Општински спортски савез. 
35. Приједлог одлука по стратешком 

плану развоја општине 2007-2012. 
 Обрађивач: надлежна одјељења админи-
стративне службе. 

36. План прољетне сјетве на опш-
тини. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 
 37. Приједлог одлуке о помоћи поро-
дицама са више чланова домаћинства у 
2009.  години. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 

38. План и програм капиталних ула-
гања у 2009 години, 

Обрађивач:  Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 
 Одјељење за просторно уређење и ста-
мбено-комуналне послове, 

39. Програм утрошка намјенских сре-
дстава из буџета општине. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 
 Одјељење за просторно уређење и ста-
мбено-комуналне послове; 
 40. Приједлог краткорочног програма 
омладинске политике.                               
          Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 
          41. Извјештај о рјешавању предмета у 
управном поступку у 2008. години. 
          Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 
          Одјељење за просторно уређење и ста-
мбено-комуналне послове, 
          Одјељење за општу управу; 
          42. Извјештаји о раду одјељења Опш-
тинске административне службе у 2008. го-
дини. 
          Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 
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Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, 

Одјељење за општу управу; 
          43. Извјештај о кандидованим, окон-
чаним и нереализованим пројектима у 
2008. години 
         Обрађивач:  Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове, 
         44. Извјештај о наплати такси у 2008. 
години. 
          Обрађивач:  Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 
          Одјељење за просторно уређење и ста-
мбено-комуналне послове, 

             Одјељење за општу управу; 
 45. Приједлог одлуке о измјенама и 
допунама Одлуке о комуналним таксама. 
          Обрађивач: Надлежна одјељења Адми-
нистративне службе; 
          46. Приједлог одлуке о начину одржа-
вања уличне расвјете, са приједлогом                 
мјера, 
         Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 
          47. Приједлог одлуке о измјенама и 
допунама одлуке о Општинским админис-
тративним таксама, 
         Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове,  
        Одјељење за општу управу, 
        Одјељење за привреду,финансије и друш-
твене дјелатности; 
         48. Приједлог одлуке о организацији  
манифестације ''Васкршњи крос  Озрен               
2008''. 
         Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 
         49. Приједлог одлуке о начину управ-
љања водоводима. 
        Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 
         50. Извјештај о стању водоснабдјева-
ња на општини, 
         Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 
         ЈП. ''Комунал'' Петрово; 
         51. Приједлог одлука о правном ста-
тусу правних лица чији је оснивач опш-
тина  Петрово. 
         Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

         52. Извјештај о реализацији одлука по 
стратешком плану развоја опоштине              
2007-2012. година. 
        Обрађивач: надлежна одјељења админи-
стративне службе. 
         53 . Приједлог одлуке  ''Април мјесец 
чистоће''. 
         Обрађивач : Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 
         54. Приједлог одлуке о Регулационом 
плану ''Пословна зона Петрово'' у Петрову, 
        Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 
         55. Приједлог одлуке о утврђивању и 
упућивању  нацрта Регулационог плана                    
''Пословна зона Сочковац'' у Сочковцу, у 
јавну расправу 
        Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 
         56.  Приједлог одлуке о утврђивању и 
упућивању  нацрта Регулационог плана                    
''Пословна зона Карановац'' у Карановцу, 
у јавну расправу 
        Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 
         57. Извјештај о преносу права распо-
лагања непокретностима на општину               
Петрово, 
         Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове, 
         58. Приједлог одлуке о продаји пос-
ловних простора у Дому младих у Петрову, 
        Обрађивач : Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове, 
         59. Приједлог одлуке о именовању Ко-
мисије за провођење поступка продаје               
пословних простора у Дому младих у Пе-
трову. 
        Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове, 
         60. Извјештај о раду Комуналне поли-
ције у 2008. години, 
         Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове, 
         61. Информација о Локалним избори-
ма 2008. године, проведеним на подручју              
општине Петрово, 
        Обрађивач:  Општинска изборна комиси-
ја Петрово. 
        62. Приједлог одлуке о измјенама и до-
пунама одлуке о одборничком часу, 
        Обрађивач: Стручна служба Скупштине 
општине, 
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         63. Извјештај о утрошку намјенских 
средстава у 2008. години. 
         Обрађивач:  Одјељење за привреду, фин. 
и друштвене дјелатности, 
         64. Приједлог одлуке о куповини и 
продаји путничког моторног возила. 
         Обрађивач: Одјељење за привреду,фин. 
и друштвене дјелатности, 
         65. Приједлог одлуке о организацији 
манифестације ''Озренски планинарски    
маратон 2009''. 
         Обрађивач: Одјељење за привреду,фин. 
и друштвене дјелатности, 
         66. Приједлог одлука о измјенама и 
до-пунама одлука о оснивању јавних 
предузе-ћа и установа чији је оснивач 
општина Пе-трово. 
         Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштв.дјелатности, 
          Јавно предузеће,односно установа. 
        67. Приједлог одлука о давању сагла-
сности на статуте јавних  предузећа и уста-
нова чији је оснивач општина Петрово. 
        Обрађивач: Одјељење за привреду, фина-
нсије и друштв.дјелатности, 
 

АПРИЛ – ЈУНИ 
          1. Приједлог средњорочног програма 
изградње и уређења простора. 
          Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 
 2. Приједлог годишњег програма изг-
радње и уређења простора. 
         Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 
         3.  Приједлог одлуке о измјенама и до-
пунама Урбанистичког плана Петрова. 
        Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 
        4.   Приједлог одлуке утврђивању и уп-
ућивању нацрта Регулационог плана   ''Ту-
ристичка зона Калуђерица'' у Калуђерици, 
у јавну расправу. 
     Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 
         5.  Приједлог одлуке о усвајању регу-
лационог плана пословне зоне у Сочковцу. 
         Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 

6. Приједлог одлука о именовању ор-
гана у предузећима и установама чији је    
оснивач општина. 

Обрађивач: Надлежне комисије избор и 
именовање.  

Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове; 
         7.  Приједлог одлуке о измјенама и до-
пунама одлуке о уништавању паса лута-
лица на подручју општине. 
          Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 

8. Извјештај о раду Црвеног крста 
Петрово у 2008. години са програмом  рада   
у  2009. години.   
        Обрађивач : Црвени крст Петрово, 
          9. Извјештај о извршењу буџета оп-
штине за период 01.01. до 30.3.2009 године. 
   Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 
  10.  Информација о раду Пореске уп-
раве-Подручна јединица Петрово у 2008. 
години. 
 Обрађивач: Пореска управа – ПЈ Пет-
рово; 
  11. Информација о стању у области 
запошљавања на општини у 2008. години. 
             Обрађивач: Одјељење за привреду, 
фи-нансије и друштвене дјелатности, 
        12.  Информација о раду Фонда здра-
вственог осигурања Р.С-е,-Филијала Добој         
-   Пословница Петрово, у 2008. години. 
          Обрађивач: Фонда здравственог осигу-
рања Р.С-е, -Филијала Добој -Пословница              
Петрово, 
        13. Информација о стању у области 
земљорадничког задругарства и пољоприв-
реде  
 Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности и  
          ЗЗ.''Јединство-Озрен'' Петрово; 
      14. Приједлог одлука по стратешком 
плану развоја опоштине 2007-2012. година 
           Обрађивач: надлежна одјељења адми-
нистративне службе; 
      15.  Информација о раду Фонда ПИО-
а Р.С-е-Филијала Добој-Пословница Пет-
рово. 
          Обрађивач: Фонд ПИО-а Р.С-е-Фи-
лијала Добој-Пословница Петрово; 

16. Програм развоја социјалне заш-
тите на подручју општине. 
          Обрађивач: ЈУ.''Центар за социјални рад 
Петрово'', 



Страна 14 - Број 1                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО             Уторак, 10.02.2009.године 
 

      17. Приједлог одлуке о одређивању 
шумских путева за транспорт шумских 
дрвних   сортимената. 
           Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштв. дјелатности, 
      18.  Приједлог одлуке о превозу зап-
режним возилима, самарицама, пољоприв-
редним машинама и мотоциклима. 
           Обрађивач: Одјељење за привр.фин.и 
друштв. дјелатности, 
      19.  Приједлог одлуке о организова-
њу јавног превоза лица и ствари. 
           Обрађивач: Одјељење за привр.фин.и 
друштв. дјелатности. 
      20. Извјештај о раду тржишног инс-
пектора, у 2008. години. 
           Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштв.дјелатности, 

21.  Извјештај о раду Службе Цивил-
не заштите у 2008. години. 
           Обрађивач: Одјељење за општу управу. 
      22. Приједлог одлуке о измјенама и 
допунама одлуке о статусу бесправно из-
грађених објеката. 
           Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове; 

23. Извјештај о  давању у закуп и на 
коришћење некретнина општине и начину 
      управљања имовином општине. 
           Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове; 

24. Информација о актуелним пита-
њима и стању у области јавног инфор-
мисања грађана на општини. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 
 

ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР 
1. Извјештај о упису ученика у ос-

новне школе у школској 2009/2010. години 
са освртом на успјех ученика, стање кад-
рова и материјални положај  школа. 

Обрађивач: ОШ. ''Вук Караџић'' Петро-
во и ''Свети Сава'' Какмуж; 

2. Извјештај о упису ученика у СЦ. 
''Петрово'' у школској 2009/2010. години са 
освртом на успјех ученика, стање кадрова 
и материјални положај  школе. 

Обрађивач: СШЦ.''Петрово'' Петрово; 
3. Извјештај о извршењу буџета 

општине за период 01.01. – 30.6.2006 године. 
Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-

нансије и друштвене дјелатности, 

4. Информација о стању културе и ку-
лтурних садржаја на општини. 

Обрађивач: ЈП.''Центар за културу и 
образовање'' Петрово и  

Одјељење за привреду, финансије и дру-
штвене дјелатности; 

5. Информација о одржаним мани-
фестацијама и културним садржајима. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности и  

ЈП.''Центар за културу и образовање'' 
Петрово, 

6. Информација о стању стипендира-
ња студената на општини. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 

7. Приједлог одлуке о наградама и 
признањима поводом дана и Крсне славе 
општине. 

Обрађивач: Комисија за награде и при-
знања; 

8. Приједлог одлуке о именовању Од-
бора за обиљежавање дана и Крсне славе 
општине. 

Обрађивач: Комисија за избор и име-
новање и Начелник општине, 

9. План јесење сјетве на општини. 
Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-

нансије и друштвене дјелатности и ЗЗ. ''Је-
динство-Озрен'' Петрово; 

10. План и програм обиљежавања да-
на и Крсне славе општине. 

Обрађивач: Одбор за обиљежављње. 
11. Извјештај о стању и начину ко-

ришћења станова у државном власништву            
(неоткупљени станови) са приједлогом 
мјера. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове; 

 12. Приједлог одлука по стратешком 
плану развоја општине 2007-2012. године. 
           Обрађивач: надлежна одјељења адми-
нистративне службе. 

     13.  Извјештај о реализацији одлука 
по стратешком плану развоја општине              
2007 - 2012. година. 

    Обрађивач: надлежна одјељења админи-
стративне службе, 

     14. Приједлог одлуке о висини стопе 
пореза на промет некретнина на подручју 
општине. 
           Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности 
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15. Приједлог плана заштите приро-
де. 

  Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 

  Одјељење за просторно уређење и ста-
мбено-комуналне послове, 

  16. Приједлог одлуке о одређивању 
простора за јавно окупљање грађана. 

  Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 

  Одјељење за просторно уређење и ста-
мбено-комуналне послове, 
   17. Приједлог одлуке о регулацио-
ном плану ''Пословна зона Карановац'' у 
Карановцу. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 
 18. Приједлог одлуке о продаји гра-
ђевинског земљишта. 

  Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 
  19. Приједлог одлуке о именовању 
Комисије за провођење поступка продаје 
грађевинског земљишта. 
  Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 

  20. Приједлог одлуке о кућном реду. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 
  21. Приједлог програма зимског одр-
жавања улица, локалних и некатегори-
саних путева. 

  Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 
  22.  Извјештај о стању путне мреже 
на подручју општине. 
  Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 
  23. Приједлог  Регулационог плана 
''Туристичка зона Калуђерица'' у Калуђе-
рици. 
  Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 
  24. Приједлог одлуке о измјенама и 
допунама одлуке о грађевинском земљи-
шту. 
  Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 
  25. Информација о проведеним анке-
тама као средству за одабир приоритета у           
мјесним заједницама. 
          Обрађивач: Одјељење за општу управу. 
 

ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 
1. Информација о остваривању пра-

ва бораца, породица погинулих бораца и 
РВИ-а, са освртом на материјални положај 
ових категорија. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу  
2.  Информација  о   стању  комунал-

них услуга на општини. 
           Обрађивач: ОЈП.''Комунал'' Петрово; 

3.  Приједлог нацрта буџета општи-
не за 2010. годину. 
           Обрађивач:  начелник општине и Одје-
љење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности; 

4.  Приједлог  буџета општине за 
2010. годину. 
           Обрађивач: начелник општине и Одје-
љење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности; 
            5.  Приједлог одлуке о извршењу бу-
џета општине у 2009. години. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

6. Приједлог одлуке о именовању 
Комисије за израду  програма рада Скупш-
тине  општине у 2010. години. 
            Обрађивач: Комисија за избор и име-
новање; 

7. Програм рада Скупштине општи-
не у 2010. години. 
 Обрађивач: Комисија за израду при-
једлога програма рада; 

8. Приједлог мјера структурне поли-
тике за развој пољопривреде на општини. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 
 9. Планови и програми рада преду-
зећа и установа чији је оснивач општина           
Петрово, за 2010. годину. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

Предузећа, односно установе, 
10. Приједлог одлуке о стипендира-

њу студената у школској 2009/2010. години. 
Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-

нансије и друштвене дјелатности; 
11. Приједлог одлука по Стратеш-

ком плану развоја општине 2007-2012. го-
дина. 
  Обрађивач: Одјељења Администрати-
вне службе општине, 
       12. Приједлог одлуке о оснивању 
јавне апотекарске здравствене установе. 
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  Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности, 
      13. Приједлог одлука о именовању 

в.д-и органа јавне апотекарске установе. 
  Обрађивач: Комисија за избор и име-
новање, 

14. Приједлог одлуке о накнади за 
уређење градског грађевинског земљишта, 
за Пословну зону ''Петрово'' у Петрову. 
          Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове; 
   15. Приједлог одлуке о накнади за 
уређење градског грађевинског земљишта, 
за   Пословну зону ''Сочковац'' у Сочковцу. 
         Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове; 
  16. Приједлог одлуке о накнади за 
уређење градског грађевинског земљишта, 
за Пословну зону ''Карановац'' у Карано-
вцу. 
          Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове; 

17. Приједлог одлуке о накнади за 
уређење градског грађевинског земљишта,           
за Туристичку зону ''Калуђерица'' у Калу-
ђерици. 
          Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове; 
     18. Приједлог одлуке о продаји гра-

ђевинског земљишта. 
          Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 

19. Приједлог одлуке о именовању 
Комисије за провођење поступка продаје                              
грађевинског земљишта. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 

20. Приједлог одлуке о измјенама и 
допунама одлуке о гробљима. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 

21. Извјештај о реализацији плана и 
програма одржавања улица, локалних и            
некатегорисаних путева. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 

22. Извјештај о продаји и финансиј-
ским ефектима продаје пословних просто-
ра  и грађевинског земљишта. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 

23. Извјештај о реализацији пројека-
та изградње инфраструктурних објеката. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 

24. Извјештај о стању и начину ко-
ришћења станова у државном власништву 
(неоткупљени станови) са приједлогом 
мјера. 
            Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове; 
 

III – МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ  ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 

 
            У циљу реализације овог програма 
утврђују се следеће мјере и задаци: 

•  Обрађивачи-носиоци израде матери-
јала дужни су материјале благовремено при-
премати и достављати Стручној служби Скуп-
штине општине, као и надлежним одјеље-
њима Администразтивне службе општине нај-
касније 15. дана прије предвиђеног термина за 
одржавање сједнице Скупштине, 

•  Носиоци израде материјала обавезни 
су материјале припремати  стручно и у саже-
тој форми са потребним образложењима пре-
дложених рјешења, предлозима мјера и роко-
вима извршења, 

•  О извршењу овог програма старат ће 
се предсједник Скупштине општине, секретар 
Скупштине општине Петрово, начелник опш-
тине и начелници одјељења Административне 
службе општине. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-21/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

20. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05) и члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 06.02.2009. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  
О ПРОГЛАШЕЊУ МЈЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
 Ради очувања и заштите животне сре-
дине и подизања свијести код грађана о пот-
реби заштите животне средине, у мјесецу ап-
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рилу 2009. године на простору општине Пет-
рово, биће проведена акција под називом 
"АПРИЛ, МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ". 
 

Члан 2. 
 Општина Петрово ће се, упоредо са ло-
калном акцијом из става 1. овог члана, ук-
ључити и у провођење: републичке акције 
"Љепша Српка" која афирмише исте вријед-
ности као и активности из члана 1. ово одлуке 
и акције, мјесец комуналног реда. 

За спровођење ове акције задужује се 
Начелник општине и Административна служ-
ба општине Петрово. 
  

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику оп-
штине Петрово.  

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-22/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

21. 
На основу члана 30. а у вези са чланом 

121. став 1. и 2. и  чланом 122. Закона о ло-
калној самоуправи («Службени гласник Репу-
блике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), 
члана 37. Статута општине  («Службени глас-
ник општине Петрово» број 17/06), на при-
једлог начелника општине број 02-014-2-20/09 
од 27.01.2009 године, Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 06.02. 
2009. године донијела је  

                                                                                                  
О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВО-
ЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРИЈЕМА СЛУЖБЕНИ-
КА И РАДНИКА НА ТЕХНИЧКЕ И ПОМО-
ЋНЕ ПОСЛОВЕ У АДМИНИСТРАТИВНУ 
СЛУЖБУ ОПШТИНЕ  ПЕТРОВО У 2009. 

ГОДИНИ 
 

I 
Именује се Комисија за спровођење 

поступка пријема службеника и радника на 
техничке и помоћне послове у Администра-
стивну службу општине Петрово у 2009. го-
дини, у саставу: 

1. МИРА КАТАНИЋ, дипл.правник- 
предсједник; 

2. ДРАЖЕНКА МАКСИМОВИЋ, ди-
пл.инг.геолог.  - члан; 

3. ВУКАДИН БЛАГОЈЕВИЋ дипл. 
правник - члан; 

4. БРАНИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ дипл. 
правник - члан; 

5. ЈОВО НИКОЛИЋ инг.орг.рада-члан. 
 

II 
Задатак комисије из тачке 1. ове одлуке 

је да по истеку јавног конкурса за пријем 
службеника и радника на техничке и помоћне 
послове у Административну службу општине 
Петрово који буду расписани у 2009. години, 
изврши контролу благовремености и потпу-
ности пријава поднесених по јавним кон-
курсима за пријем службеника и радника на 
техничке и помоћне послове,  контролу испу-
њавања тражених услова, изврши улазне ин-
тервјуе са кандидатима који уђу у ужи избор 
те на основу стручних способности кандидата 
утврди редослед кандидата за свако јавним 
конкурсима оглашено радно мјесто и исте 
достави начелнику општине на даље пос-
тупање. 

 
III 

Поступак из претходне тачке ове од-
луке комисија је дужна спровести у року 30 
дана од дана истека сваког конкурса за пријем 
службеника и радника на техничке и помоћне 
послове. 

 
IV 

Комисија из тачке 1. ове одлуке је при-
времено Скупштинско радно тијело које се 
истеком календарске 2009. године има сма-
трати распуштеним. 

 
V 

Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а објавит ће се у  «Слу-
жбеном гласнику општине Петрово» и на 
огласној табли општине. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-111-1/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

22. 
На основу члана 30. а у вези са чланом 

35. став 1. Закона о локалној самоуправи   
(''Службени гласник Републике Српске'' број 
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101/04, 42/05, 118/05), члана 12. став 3. Закона 
о министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (''Службени глас-
ник Републике Српске'' број 25/03, 41/03), 
члана 37. Статута општине Петро (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово, на сједници одржа-
ној дана 06.02.2009.  године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕ-

ЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ  
 

1. Мира Kатанић  дипл. правник из 
Петрова, именује се за начелника Одјељења за 
општу управу  Административне службе опш-
тине Петрово. 

2. Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на вријеме трајања мандата 
Скупштине општине Петрово, конституисане 
након локалних избора  одржаних  05.10.2008. 
године. 
        3. Одлукa ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а биће објављена  у ''Слу-
жбеном гласнику општине Петрово''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
            На јавни  конкурс за избор и имено-
вање начелника Одјељења за општу управу  
Административне службе општине Петрово, 
број: 02-120-7/2008 од 03.12. 2008 године, рас-
писан у дневном листу  ''Глас Српске'' дана 
05.12.2008. године, пријавило се двоје кан-
дидата: Мира Катанић дипл.правник из Пет-
рова и Љубица Скубиловић дипл.правник из 
Какмужа.  
 Комисија за провођење поступка за 
избор и именовање: секретара Скупштине оп-
штине и начелника одјељења  Администра-
тивне службе општине, поступајући у складу 
са чланом 2. Одлуке о именовању  Комисије за 
провођење поступка за избор и именовање  
:секретара Скупштине општине и начелника 
одјељења  Административне службе општине 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
13/08)  и чланом 10. Закона   о  министарским,   
владиним   и  другим   именовањима   Репуб-
лике   Српске  (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 25/03, 41/03), на основу принци-
па из члана 3. тог законског прописа, сачинила 
је листу са ужим  избором кандидата у коју је 
уврстила обaдвије  кандидаткиње. 

             Након обављеног интервјуа, на основу  
члана 11. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске,  
Комисија за провођење поступка за избор и 
именовање: секретара Скупштине општине и 
начелника одјељења  Административне служ-
бе општине, писменом  препоруком - ранг 
листом број: 01-013.3-4/09 од 27.01.2009 годи-
не, извршила је рангирање кандидата за по-
зицију начелника Одјељења за општу управу  
Административне службе општине Петрово и  
кандидаткињу Миру Катанић  рангирала као 
првог кандидата на препоруци- ранг листи, и 
исту у складу са чланом 12. става 1. истог за-
конског прописа, доставила начелнику опш-
тине на даље разматрање. 
            Чланом 12. став 2. Закона о министар-
ским владиним и другим  именовањима Репу-
блике Српске прописано је да се сматра да је 
кандидат који је први на ранг- листи и којег је 
препоручила већина чланова комисије за 
избор најуспјешније прошао отворену конку-
ренцију. 
            Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске у 
члану 12. став 2. прописано је да се осим ако 
за то постоје разлози ближе наведени у истом  
ставу истог члана тог законског прописа, на 
јавну позицију именује кандидат који је први 
на ранг листи. 
            Законом о локалној самоуправи  (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број: 
101/04, 42/05, 118/05) у члану 35. став 1. про-
писано је да на приједлог начелника општине 
односно градоначелника, скупштина општине 
бира и именује начелнике одјељења админи-
стративне службе јединице локалне самоу-
праве, а у члану 119. став 1. истог законског 
прописа да се упражњено  радно мјесто у 
административној служби јединице локалне 
самоуправе попуњава путем јавног конкурса           
            Поступајући у складу са чланом 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи начел-
ник општине својим приједлогом број: 02-
014-2-24/09 од 28.01.2008 године, по претхо-
дно проведеном јавном конкурсу и запримље-
ној ранг листи-редоследу кандидата  од стра-
не комисије, за начелника  Одјељења за опш-
ту управу  Административне слу-жбе општи-
не Петрово предложио Миру Катанић дипл. 
правника из Петрова, па је одлучено као у та-
чки 1. диспозитива одлуке. 
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 Законом о локалној самоупави, у члану 
35. став 1. прописано је да скупштина опш-
тине бира и именује начелнике одјељења ад-
министративне службе јединице локалне са-
моуправе на вријеме трајања мандата скупш-
тине општине, па је ваљало одлучити као у та-
чки 2. диспозитива одлуке. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке 
може се покренути управни спор тужбом  код 
Окружног суда  у Добоју, у року 30. дана од 
дана пријема. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-111-2/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

23. 
На основу члана 30. а у вези са чланом 

35. став 1. Закона о локалној самоуправи   
(''Службени гласник Републике Српске'' број 
101/04, 42/05,1 18/05), члана 12. став 3. Закона 
о министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 25/03, 41/03), 
члана 37. Статута општине Петрово (''Служ-
бени гласник општине Петрово'' број 17/06), 
Скупштина општине Петрово, на сједници 
одржаној дана 06.02.2009.  године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  

 
1. Драженка Максимовић дипл. инг. 

геологије из Петрова, именује се за начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове  Административне службе 
општине Петрово. 

2. Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на вријеме трајања мандата Скупш-
тине општине Петрово, конституисане након 
локалних избора  одржаних  05.10.2008. годи-
не. 
        3. Одлукa ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а биће објављена  у ''Слу-
жбеном гласнику општине Петрово''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
            На јавни  конкурс за избор и именова-
ње начелника Одјељења за просторно уређе-
ње и стамбено-комуналне послове  Админи-

стративне службе општине Петрово, број: 02-
120-7/2008 од 03.12. 2008 године, расписан у 
дневном листу  ''Глас Српске'' дана 05.12. 
2008. године, пријавило се двоје кандидата: 
Драженка Максимовић дипл.инг.геологије из 
Петрова и Љубица Скубиловић дипл.правник 
из Какмужа.  
              Комисија за провођење поступка за 
избор и именовање секретара Скупштине 
општине и начелника одјељења  Администра-
тивне службе општине, поступајући у складу 
са чланом 2. Одлуке о именовању  Комисије за 
провођење поступка за избор и именовање 
секретара Скупштине општине и начелника 
одјељења  Административне службе општине 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
13/08)  и чланом 10. Закона   о  министарским,   
владиним   и  другим   именовањима   Репуб-
лике   Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 25/03, 41/03), на основу прин-
ципа из члана 3. тог законског прописа, сачи-
нила је листу са ужим  избором кандидата у 
коју је уврстила обaдвије  кандидаткиње. 

Након обављеног интервјуа, на основу  
члана 11. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске, Ко-
мисија за провођење поступка за избор и име-
новање секретара Скупштине општине и на-
челника одјељења  Административне службе 
општине, писменом  препоруком - ранг лис-
том број: 01-013.3-4/09 од 27.01.2009. године 
извршила је рангирање кандидата за позицију 
начелника Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове Административ-
не службе општине Петрово и  кандидаткињу 
Драженку Максимовић  рангирала као првог 
кандидата на препоруци- ранг листи, и исту 
доставила начелнику општине на даље раз-
матрање. 
            Чланом 12. став 2. Закона о минис-
тарским владиним и другим именовањима 
Републике Српске прописано је да се сматра 
да је кандидат који је први на ранг- листи и 
којег је препоручила већина чланова комисије 
за избор најуспјешније прошао отворену кон-
куренцију. 
            Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске у 
члану 12. став 2. прописано је да се осим ако 
за то постоје разлози ближе наведени у истом  
ставу истог члана тог законског прописа, на 
јавну позицију именује кандидат који је први 
на ранг листи. 
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            Законом о локалној самоуправи  (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број: 
101/04, 42/05, 118/05) у члану 35. став 1. про-
писано је да на приједлог начелника општине 
односно градоначелника, скупштина општине 
бира и именује начелнике одјељења адми-
нистративне службе јединице локалне самоу-
праве, а у члану 119. став 1. истог законског 
прописа да се упражњено  радно мјесто у ад-
министративној служби јединице локалне са-
моуправе попуњава путем јавног конкурса           
            Поступајући у складу са чланом 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи начел-
ник општине својим приједлогом број:02-014-
2-2309 од 28.01.2008 године, по претходно 
проведеном јавном конкурсу  и  запримљеној 
ранг листи-редоследу кандидата од стране ко-
мисије, за начелника  Одјељења за про-сторно 
уређење и стамбено-комуналне пос-лове Ад-
министративне службе општине Петрово пре-
дложио Драженку Максимовић дипл. инг.гео-
логије из Петрова, па је одлучено као у тачки 
1. диспозитива одлуке. 
 Законом о локалној самоупави, у члану 
35. став 1. прописано је да скупштина опш-
тине бира и именује начелнике одјељења ад-
министративне службе јединице локалне са-
моуправе на вријеме трајања мандата скуп-
штине општине, па је ваљало одлучити као у 
тачки 2. диспозитива одлуке. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке 
може се покренути управни спор тужбом  код 
Окружног суда у Добоју, у року 30. дана од 
дана пријема. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-111-3/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

24. 
На основу члана 30. а у вези са чланом 

35. став 1.Закона о локалној самоуправи   
(''Службени гласник Републике Српске'' број 
101/04, 42/05, 118/05), члана 12. став 3. Закона 
о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (''Службени гла-
сник Републике Српске'' број 25/03, 41/03), 
члана 37. Статута општине Петрово (''Служ-
бени гласник општине Петрово'' број 17/06), 
Скупштина општине Петрово, на сједници од-
ржаној дана 06.02.2009.  године донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕ-
ЊА ЗА ПРИВРЕДУ,ФИНАНСИЈЕ И ДРУ-

ШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

1. Вукадин Благојевић дипл.правник 
из Карановца, именује се за начелника Одје-
љења за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности Административне службе општи-
не Петрово. 

2. Именовање из члана 1. ове одлуке вр-
ши се на вријеме трајања мандата Скупште 
општине Петрово, конституисане након ло-
калних избора  одржаних  05.10.2008. године. 
       3. Одлукa ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења а биће објављена  у ''Служ-
беном гласнику општине Петрово''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
            На јавни  конкурс за избор и имено-
вање начелника Одјељења за привреду, фина-
нсије и друштвене дјелатности Администра-
тивне службе општине Петрово, број: 02-120-
7/2008 од 03.12. 2008 године, расписан у дне-
вном листу  ''Глас Српске'' дана 05.12.2008. 
године, пријавио се један кандидат, Вукадин 
Благојевић дипл.правник из Карановца.  
              Комисија за провођење поступка за 
избор и именовање секретара Скупштине оп-
штине и начелника одјељења  Администра-
тивне службе општине, поступајући у складу 
са чланом 2. Одлуке о именовању  Комисије за 
провођење поступка за избор и именовање се-
кретара Скупштине општине и начелника од-
јељења  Административне службе општине 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
13/08)  и чланом 10. Закона   о  министарским,   
владиним   и  другим   именовањима   Репуб-
лике   Српске   (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 25/03, 41/03), уврстила је  кан-
дидата Благојевић Вукадина у избор на упра-
жњену позицију, и са њим обавила интервју. 
            Чланом 12. став 2. Закона о минис-
тарским владиним и другим  именовањима 
Републике Српске прописано је да се сматра 
да је кандидат који је први на ранг- листи и 
којег је препоручила већина чланова комисије 
за избор најуспјешније прошао отворену кон-
куренцију. 
             Комисија за провођење поступка за 
избор и именовање секретара Скупштине оп-
штине и начелника одјељења  Администрати-
вне службе општине, писменом  препоруком - 
ранг листом број: 01-013.3-4/09 од 27.01.2009. 
године извршила је рангирање кандидата за 
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позицију начелника Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности  Админи-
стративне службе општине Петрово и  канди-
дата Вукадина Благојевића  рангирала као пр-
вог и јединог кандидата на препоруци - ранг 
листи и исту доставила начелнику општине на 
даље разматрање. 
            Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске у 
члану 12. став 2. прописано је да се осим ако 
за то постоје разлози ближе наведени у истом  
ставу истог члана тог законског прописа, на 
јавну позицију именује кандидат који је први 
на ранг листи. 
            Законом о локалној самоуправи  (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број: 
101/04, 42/05, 118/05) у члану 35. став 1. 
прописано је да на приједлог начелника опш-
тине односно градоначелника, скупштина 
општине бира и именује начелнике одјељења 
административне службе јединице локалне 
самоуправе, а у члану 119. став 1. истог зако-
нског прописа да се упражњено  радно мјесто 
у административној служби јединице локалне 
самоуправе попуњава путем јавног конкурса.        
            Поступајући у складу са чланом 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи на-
челник општине својим приједлогом број: 02-
014-2-25/09 од 28.01.2008 године, по прет-
ходно проведеном јавном конкурсу  и  запри-
мљеној ранг листи-редоследу канди-дата  од 
стране комисије, за начелника  Одјељења за 
привреду, финансије и друштвене дјелатности 
Административне службе општине Петрово 
предложио  Вукадина Благоје-вића дипл.прав-
ника из Карановца, па је одлучено као у тачки 
1.  диспозитива одлуке. 
 Законом о локалној самоупави, у члану 
35. став 1. прописано је да скупштина опш-
тине бира и именује начелнике одјељења ад-
министративне службе јединице локалне са-
моуправе на вријеме трајања мандата скуп-
штине општине, па је ваљало одлучити као у 
тачки 2. диспозитива одлуке. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке 
може се покренути управни спор тужбом  код 
Окружног суда у Добоју, у року 30. дана од 
дана пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-4/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

25. 
На основу члана 30. а у вези са чланом 

34. став 1.Закона о локалној самоуправи   
(''Службени гласник Републике Српске'' број 
101/04, 42/05, 118/05), члана 12. став 3. Закона 
о министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (''Службени глас-
ник Републике Српске'' број 25/03, 41/03), 
члана 37. Статута општине Петрово (''Служ-
бени гласник општине Петрово'' број 17/06), 
Скупштина општине Петрово, на сједници од-
ржаној дана 06.02.2009.  године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  ПЕТРОВО 
 

1. Бранислав Михајловић  дипл. Пра-
вник из Петрова, именује се за секретара Ску-
пштине општине Петрово. 

2. Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на вријеме трајања мандата Ску-
пштине општине Петрово, конституисане на-
кон локалних избора одржаних 05.10.2008 го-
дине. 
        3. Одлукa ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а биће објављена  у ''Служ-
беном гласнику општине Петрово''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
              На јавни  конкурс за избор и име-
новање секретара Скупштине општине Пе-
трово, број: 02-120-7/2008. од 03.12.2008. го-
дине, расписан у дневном листу  ''Глас Ср-
пске'' дана 05.12.2008. године, пријавило се 
двоје кандидата: Бранислав Михајловић ди-
пл.правник из Петрова и Љубица Скубиловић 
дипл.правник из Какмужа.  
              Комисија за провођење поступка за 
избор и именовање: секретара Скупштине оп-
штине и начелника одјељења  Администра-
тивне службе општине, поступајући у складу 
са чланом 2. Одлуке о именовању  Комисије за 
провођење поступка за избор и именовање: се-
кретара Скупштине општине и начелника од-
јељења  Администразтивне службе општине 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
13/08)  и чланом 10. Закона   о  министарским,   
владиним   и  другим   именовањима   Репуб-
лике   Српске   (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 25/03, 41/03), на основу прин-
ципа из члана 3. тог законског прописа, сачи-
нила је листу са ужим  избором кандидата у 
коју је уврштено обоје кандидата. 
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             По обављеном интервју, на основу  
члана 11. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске, ко-
мисија је у складу са чланом 12. става 1. истог 
законског прописа, сачинила и Скупштини 
општине Петрово, путем писмене препоруке  
доставила  приједлог ранг листе са најбољим 
кандидатима за позицију секретара Скуп-
штине општине Петрово, на даље поступање. 
            Чланом 12. став 2. Закона о минис-
тарским владиним и другим  именовањима 
Републике Српске прописано је да се сматра 
да је кандидат који је први на ранг- листи и 
којег је препоручила већина чланова комисије 
за избор најуспјешније прошао отворену кон-
куренцију. 
             Комисија за провођење поступка за 
избор и именовање: секретара Скупштине оп-
штине и начелника одјељења  Администра-
тивне службе, дана  27.01.2009. године извр-
шила је рангирање кандидата за позицију сек-
ретара Скупштине општине  и препорком - 
ранг листом број: 01-013.3-4/09  кандидата 
Михајловић Бранислава дипл.правника из 
Петрова рангирала као првог кандидата, и 
исту доставила Скупштини општине Петрово 
на даље разматрање. 
            Како је у члану 12. став 3. Закона о 
министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске прописано да се 
осим ако за то постоје разлози ближе наве-
дени у истом  ставу истог члана тог законског 
прописа, на јавну позицију именује кандидат 
који је први на ранг листи у складу са пос-
тојећим законима, правилима и прописима, а 
како је поступак јавне конкуренције у свему 
проведен у складу са законом, то је одлучено 
као у тачки 1. диспозитива одлуке. 
            Законом о локалној самоупави, у члану 
34. став 1. прописано је да скупштина општи-
не бира и именује секретара скупштине  на 
вријеме трајања мандата скупштине општине, 
па је ваљало одлучити као у тачки 2. дис-
позитива одлуке. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке 
може се покренути управни спор тужбом  код 
Окружног суда у Добоју, у року 30. дана од 
дана пријема. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-111-5/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

26. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06) и 
члана 134. Пословника Скупштине општине 
(«Службени гласник општине Петрово» број 
10/05 и 7/07), Скупштина општине Петрово, 
након разматрања Информације о оствари-
вању права бораца, породица погинулих бо-
раца и ратних војних инвалида, са освртом на 
материјални положај ових категорија, на 
сједници одржаној дана 06.02.2009. године, 
донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

I 
 Скупштина општине прихваћа Инфор-
мацију о остваривању права бораца, породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида, 
са освртом на материјални положај ових ка-
тегорија, број 04/2-56-1-4/09 од 22.01.2009. 
године. 
 

ІІ 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-1/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

27. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06) и 
члана 134. Пословника Скупштине општине 
(«Службени гласник општине Петрово» број 
10/05 и 7/07), Скупштина општине Петрово, 
након  разматрања Плана рад и финансијског 
пословања ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово 
за 2009. годину, на сједници одржаној дана 
06.02.2009. године, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

I 
 Скупштина општине, позива грађане 
општине Петрово који се у ЈЗУ Дом здравља 
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„Озрен“ Петрово нису регистровали као па-
цијенти и изабрали свог доктора породичне 
медицине, да то ураде у што краћем року, ка-
ко би ова здравствена установа испунила ус-
лове за образовање пет тимова породичне ме-
дицине и испунила услове за квалитетније 
пружање услуга здравствене заштите али и 
законске услове за опстанак ове установе као 
правног лица, што је од посебног интереса за 
општину Петрово и све њене грађане. 
 

ІІ  
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-2/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

28. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06) и 
члана 134. Пословника Скупштине општине 
(«Службени гласник општине Петрово» број 
10/05 и 7/07), Скупштина општине Петрово, 
након  разматрања Плана рад и финансијског 
пословања ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово 
за 2009. годину, на сједници одржаној дана 
06.02.2009. године, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч A K 
 
I 

 Скупштина општине Петрово предла-
же Влади Републике Српске да у складу са 
чланом 15. под а. Закона о Влади Републике 
Српске („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 118/08), Народној скупштини Репу-
блике Српске предложи Закон о допунама за-
кона о пензијском и инвалидском осигурању 
– Пречишћени текст („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 106/05, 20/07, 33/08), 
тако што би се у члану 42. у ставу 1. тог зако-
нског прописа додала нова тачка 6., којом би 
посебан стаж осигурања у двоструком тра-
јању био признат и грађанима који су за ври-
јеме непосредне ратне опасности и ратног 
стања на територији бивше Босне и Хер-
цеговине били у радној обавези у здрав-

ственим установама које су имале статус рат-
них болница, као што је ратна болница „Оз-
рен“ у Петрову, која је за вријеме непосредне 
ратне опасности и ратног стања била пот-
чињена Тактичкој групи Озрен у оквиру Опе-
ративне групе Добој, Војске Републике Срп-
ске. 
 

ІІ 
 Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављен у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-3/09 
Датум: 09.02.2009.  
___________________________________________________________ 

29. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), члана 56. 
Статута општине Петрово («Службени глас-
ник општине Петрово» број 17/06), Начелник 
општине Петрово д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 
СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ 
ИЗДАВАЊА ЕКОЛОШКИХ ДОЗВОЛА 

 
Члан 1. 

 Именује се Комисија за давање струч-
ног мишљења у поступку издавања еколош-
ких дозвола у случајевима кад је општина на-
длежна за то. 
 

Члан 2. 
 Чланови комисије су: 
 1. Пејић Драгица, дипл.инж.техноло-
гије – предсједник, 
 2. Трифковић Зоран, дипл.инж.шума-
рства - члан, 
 3. Цвјетковић Јулијана, дипл.правник – 
члан. 
 

Члан 3. 
 Задатак комисије је да проучи захтјев, 
процијени ситуацију и документацију доста-
вљену уз захтјев и о томе сачини записник  
који ће бити основа за издавање рјешења о 
еколошкој дозволи за сваки случај поједи-
начно. 
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Члан 4. 
 Накнаду за рад Комисије плаћа инве-
ститор у износу од 50,00 КМ по члану одно-
сно 150,00 КМ путем рачуна чланова Коми-
сије. 
 

Члан 5. 
 Ступањем на снагу овог рјешења прес-
таје да важи Рјешење о именовању Комисије 
за давање стручног мишљења у поступку 
издавања еколошких дозвола („Службени 
гласник општине Петрово“ број 07/07). 
 

Члан 6. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења  а биће објављено у „Службеном гла-
снику општине Петрово“. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-4-1/09 
Датум: 16.01.2009. 
___________________________________________________________ 

30. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), члана 56. 
Статута општине Петрово («Службени глас-
ник општине Петрово» број 17/06), те члана 
25. став 2.  у вези са чланом 24. став 2.  Закона 
о превозу у друмском саобраћају Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српс-
ке» број 111/08), начелник општине Петрово,  
утврђује 
 

ДАЉИНАР И МИНИМАЛНО  
ВРИЈЕМЕ ВОЖЊЕ 

 
Члан 1. 

 Ради усклађивања и регистрације редо-
ва вожње, утврђује се даљинар и минимално 
вријеме вожње за превознике који ће обав-
љати јавни превоз лица, те предлагати  ред 
вожње  за аутобуске линије  у насељеним мје-
стима општине Петрово. 
 

Члан 2. 
Вријеме вожње по релацијама превоз-

ници могу сами одредити приликом израде 
приједлога редова вожње, али не смију бити 
мањи од минималних времена која су про-
писана овим даљинаром. 

 
Члан 3. 

 Аутобуске станице и стајалишта које 
превозници користе приликом  израде при-
једлога редова вожње, морају одговарати ау-
тобуским станицама и стајалиштима из даљи-
нара за предметну релацију. 
 

Члан 4. 
 Приликом предлагања редова вожње, 
превозници вријеме вожње заокружују на 
минуте. 
 

Члан 5. 
Релације у јавном превозу лица  на 

простору општине Петрово на које се односи 
овај даљинар су:  

 
  

РЕЛАЦИЈА БРОЈ  2. ПЕТРОВО - КАЛУЂЕРИЦА 
 КИЛОМЕТРИ МИНИМАЛНО ВРИЈЕМЕ 
Петрово 0,0 км 0,0 минута 

РЕЛАЦИЈА BROJ 1:  ПЕТРОВО-КРТОВА 
 КИЛОМЕТРИ МИНИМАЛНО ВРИЈЕМЕ 
Петрово 0,0 км 0,0 минута 
ОШ «Вук Караџић»Петрово 1 км 3 минута 
Јовичићи  4 км 10 минута 
Порјечина Споменик 3 км 8 минута 
Марјановићи 0,5 км 2 минута 
Баре 0,5 км 3 минута 
Чесма 1 км 4 минута 
Радићи 1 км 5 минута 
Јовићи 0,5 км 3 минута 
Дом културе Кртова 1 км 3 минута 
УКУПНО: 12,5 км 41 минут 
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ОШ «Вук Караџић»Петрово 1 км 3 минута 
Азбест Фабрика намјештаја 2 км 7 минута 
Манастир «Св.отац Никола» 3 км 10 минута 
Калуђерица 0,5 км 2 минута 
УКУПНО 6,5 км 22 минута 

 
РЕЛАЦИЈА БРОЈ 3. ПЕТРОВО - КАРАНОВАЦ 

 КИЛОМЕТРИ МИНИМАЛНО ВРИЈЕМЕ 

Карановац 0,0 км 0,0 минута 
Сочковац 3,5 км 5 minuta 
Сочковац-Циглана 3 км 5 минута 
Сочковац станица 2 км 7 минута 
Какмуж Слатина 1 2 км 5 минута 
Какмуж Слатина 2 0,3 км 2 минута 
ОШ»Свети Сава» Какмуж 0,3 км 2 минута 
Какмуж Црква 0,3 км 2 минута 
Какмуж Пјескуље 0,3 км 2 минута 
Млин 1 км 5 минута 
Лужањак 1 км 3 минута 
Петрово 0,5 км 2 минута 
УКУПНО: 14,2 км 40  минута 
 

Члан 6. 
Овај даљинар ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у 

Службеном гласнику општине Петрово.  
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-5/09 
Датум: 21.01.2009. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

31. 
На основу члана 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 
гласник   БиХ“, број 49/04,19/05), Упутство о 
примјени  Закона  о  јавним  набавкама     БиХ  

 
(„Службени гласник БиХ“ 03/05) те 
Правилника о јавним набавкама Општине 
Петрово, Начелник Општине Петрово донио 
је: 

.                        
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2009. ГОДИНУ 

 
Ред . 
број 

Назв (врста ) набавке Вриједност 
набавке 

Врста поступка 

1. Набавка канцеларијског 
материјала (робе) 

<30.000,00 КМ Адекватна са 
вриједношћу набавке 
Конкурентски позив 

2. Набавка горива за службена 
возила (робе) 

<30.000,00 КМ Адекватна са 
вриједношћу набавке 
Конкурентски позив 

3. Набавка угља за централно 
гријање (робе) 

<30.000,00 КМ Адекватна са 
вриједношћу набавке 
Конкурентски позив 

4. Набавка прехрамбених артикала и 
роба широке потрошње за кухињу 

<30.000,00 КМ Адекватна са 
вриједношћу набавке 
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као и средстава за одржавање 
хигијене у згради општине (робе) 

Конкурентски позив 

5,  Графичке услуге (услуге ) <30.000,00 КМ Адекватна са 
вриједношћу набавке 
Конкурентски позив 

6, Одржавање уличне расвјете на 
подручју општине Петрово 

<30.000,00 КМ Адекватна са 
вриједношћу набавке 
Конкурентски позив 

7, 
 
 
 

Израда техничке документације за 
потребе имплементације 
Стратешког плана 
по  конкретним захтјевима 
појединих планираних пројеката 
(услуге) 

У зависности од 
вриједности 

пројекта у вријеме 
провођења набавке 

Адекватна са 
вриједношћу 

Конкурентски позив  

8, Одржавање макадамских улица и 
путева на подручју општине 
Петрово (радови) 

10.000,00 КМ Адекватна са 
вриједношћу набавке 
Конкурентски позив 

9. Израда пројектно-техничке 
документације канализационе 
мреже на подручју општине 
Петрво (услуге) 

>30.000,00КМ Отворени поступак 

10. Израда пројектно-техничке 
документације за потребе 
водовода (услуге) 

>30.000,00КМ Отворени поступак 

11. Извођење радова на санацији и 
реконструкцији водоводне мреже 
извориште Волујак, центар 
Петрово (радови) 

>30.000,00КМ Отворени поступак 

12. Остале набавке за којима се у 
току године укаже потреба 

- Адекватна са 
вриједношћу набавке 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                  др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-2-26/09 
Датум: 29.01.2009. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

32. 
На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 8. тачка 2. Посебног колективног уго-
вора за запослене у области локалне самоу-
праве Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске» број 114/07), начелник 
општине Петрово дана 04.02.2009. године, д о 
н о с и 
 

О  Д   Л  У  К  У 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 
 

Члан 1. 
У Правилнику о платама запослених у 

Општинској административној служби опш-
тине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“, број 2/08, 7/08 и 10/08) у члану 3. 
послије тачке е). додаје се нова тачка ж. која 
гласи: 

ж) здравствено-санитарном инспектору 
за 20%. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Петрово. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-13/09 
Датум: 04.02.2009. 
___________________________________________________________ 



33. 
На основу члана 43. став 1. алинеја 8. 

Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 56. Статута општине Пет-
рово («Службени гласник општине Петрово» 
број 17/06), начелник општине Петрово дана 
04.02.2009.године, д о н о с и 

 
О  Д   Л  У  К  У 

О ИЗМЈЕНАМА  ПРАВИЛНИКА О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАД-
НИХ МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ 

СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и си-

стематизацији радних мјеста Администрати-
вне службе општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 16/08) у чла-
ну 7. у тачки 1.11. у поглављу Службено зва-
ње, иза ријечи виши уписује се /, а у поглављу 
Посебни услови за обављање иза ријечи 
информатике брише се текст „најмање девет 
мјесеци радног искуства у струци“ а уписује 
„или средња стручна спрема, електро-
техничар рачунара“.  

 
Члан 2. 

 У члану 8. тачка 1.6. у поглављу Посе-
бни услови за обављање иза ријечи VII степен 
брише се текст „или виша стручна спрема VI 
степен“ а у поглављу Број извршилаца, брише 
се ријеч „два (2)“ а писује ријеч „ један (1)“. 
 

Члан 3. 
 У члану 9. тачка 1.12. у поглављу Сло-
женост послова иза ријечи најсложенији упи-
сује се „/сложени“ у поглављу Службено зва-
ње иза ријечи самостални уписују се ријечи 
„или виши“, у поглављу  Посебни услови за 
обављање иза ријечи правник уписује се текст 
„или виша стручна спрема VI степен школске 
спреме, виша медицинска школа санитарног 
смјера и најмање три године радног искуства 
у струци, (постављање инспектора са вишом 
стручном спремом траје у периоду од пет го-
дина од дана доношења Закона о инспе-
кцијама у Републици Српској). 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана  

од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Петрово. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-14/09 
Датум: 04.02.2009. 
___________________________________________________________ 

34. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06) и Од-
луке у стипендирању редовних студената у 
2009. години број: 01-022-151/08 од 25.12. 
2008. године, начелник општине Петрово, до-
носи 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА СТИПЕНДИРАЊА  

РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2009. ГОДИНИ 
 
I 

 У Комисију за утврђивање приједлога  
стипендирања редовних студената у 2009. го-
дини, именује се: 
 1. ТРИПУНОВИЋ МИРЈАНА, предсје-
дик комисије, 
 2. КАТАНИЋ МИРА, члан комисије, 
 3. ПЕТКОВИЋ СПОМЕНКА, члан ко-
мисије. 
 

II 
 На основу приспјеле документације, 
Комисија ће сачинити и доставити Начелнику 
општине ранг листу кандидата за додјелу сти-
пендија студентима по Правилнику о додјели 
студентских стипендија број 02-014-1-287/08. 
од 17.12.2008. године („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 15/08). 
 

III 
 Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-2/09 
Датум: 09.02.2009. 
___________________________________________________________ 

35. 
На основу члана 72. Закона о локалној 

самоуправи  («Службени  гласник  Републике  
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Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
56. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), начел-
ник општине Петрово, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВО-
ЂЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШТЕЊА СРЕД-
СТАВА ЗА САЂЕЊЕ ВОЋЊАКА У 2009. 

ГОДИНИ 
 
I 

Именује се комисија за давање струч-
ног мишљења у поступку спровођења прог-
рама кориштења подстицајних средстава за 
сађење воћњака на подручју општине Пет-
рово за 2009. годину а који је усвојила СО-е 
Петрово. 
 

II 
 Чланови комисије су: 
 1. Небојша Трифковић, дипл.инж.пољ.  
- предсједник 
 2. Васић Славиша, дипл.инж.пољ.  
- члан 
 3. Стјепановић Миленко, пољ.техничар 
- члан 
 

III 
 Задатак комисије је да проуча захтјев, 
процијени ситуацију и документацију достав-
љену уз захтјев и о томе сачини записник који 

ће бити основа за  издавање рјешења о одо-
бравању новчаних средстава за сваки случај 
појединачно. 
 

IV 
Накнада за рад чланова комисије обез-

бјеђује се из буџета општине у износу од 
20,00 КМ по члану за сваки обрађени захтјев. 
 

V 
 Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-3/09 
Датум: 12.02.2009. 
___________________________________________________________ 

36. 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 
 Просјечна нето плата  исплаћена рад-
ницима Административне службе општине 
Петрово од 01.01. до 31.12.2008. године из-
носи 643,25 КМ (без функционера). 
 

                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-2-36/09 
Датум: 02.02.2009. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 1. Одлука o утрошку средстава од Министарства за про-

сторно уређење, грађевинарство и екологију ........................................ 1 
 2. Одлука о одобравању новчаних средстава „Ветеринрској 

станици „ а.д. Петрово ........................................ 1 
 3. Одлука о утврђивању и упућивању нацрта регулационог 

плана „Пословна зона Сочковац“ у Сочковцу у јавну 
распаву ........................................ 1 

 4. Одлука о издвајању новчаних средстава за рад допи-
сништва радио-телевизије Републиек Српке у Петрову ........................................ 2 

 5. Одлука о давању саглсаности на закључење Уговора о 
коришћењу генералног сервиса СРНЕ у 2009. години ........................................ 2 

 6. Одлука о организацији спортско-културне манифес-
тације „Озренско драговање 2009“ ........................................ 3 

 7. Одлука о организацији планинарског маратона „Озрен 
2009“ ........................................ 3 

 8. Одлука о давању сагласности на План рада и пословања 
ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово у 2009. години ........................................ 4 



Страна 29 - Број 1                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО             Уторак, 10.02.2009.године 
 

 9. Одлука о давању сагласности на План  рада и пословања 
Народне библиотеке у Петрову у 2009. години ........................................ 4 

 10. Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈП „Цен-
тар за културу и образовање“ Петрово у 2009. години ........................................ 5 

 11. Одлука о давању сагласности на Програм рада Турис-
тичке организације „Петрово“ Петрово у 2009. години ........................................ 5 

 12. Одлука о одобравању новчаних средстава за уређење 
улазног ходника у згради општине ........................................ 5 

 13. Одлука о усвајању Извјештаја о проведеним локалним 
изборима 2008. године ........................................ 6 

 14. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Стручне службе 
Скупштине општине Петрово у 2008. години ........................................ 6 

 15. Одлука о усвајању Извјештаја о стању предмета који се 
воде у Правобранилаштву Републике Српске у 2008. год ........................................ 6 

 16. Одлука о одобравању новчаних средстава за куповину 
аутобуских мјесечних карата ........................................ 6 

 17. План прољетне сјетве и садње на подручју општине 
Петрово у 2009. години ........................................ 7 

 18. Програм кориштења подстицајних средстава за сађење 
воћњака ........................................ 8 

 19. Програм рада Скупштине општине Петрово у 2009. го-
дини ........................................ 9 

 20. Одлука о проглашењу мјесеца чистоће на подручју 
општине Петрово ........................................ 16 

 21. Одлука о именовању Комисије за спровођење поступка 
пријема службеника  и радника на техничке и помоћне 
послове у Административну службу општине Петрово у 
2009. години ........................................ 17 

 22. Одлука о именовању начелника Одјељења за општу уп-
раву ........................................ 17 

 23. Одлука о именовању начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове ........................................ 19 

 24. Одлука о именовању начелника Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности ........................................ 20 

 25. Одлука о именовању Секретара Скупштине општине 
Петрово ........................................ 21 

 26. Закључак о прихватању Информације о остваривању 
права бораца, породица погинулих бораца и ратних вој-
них инвалида, са освртом на материјални положај ових 
категорија ........................................ 22 

 27. Закључак (позивање на регистрацију пацијената за ти-
мове породичне медицине) ........................................ 22 

 28. Закључак (признавање посебног стажа радној обавези у 
татној болници) ........................................ 23 

  
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 29. Рјешење о именовању Комисије за давање стручног ми-

шљења у поступку издавања еколошких дозвола ........................................ 23 
 30. Даљинар и минимално вријеме вожње ........................................ 24 
 31. План јавних набавки за 2009. годину ........................................ 25 
 32. Одлука о допуни правилника о платама запослених у 

Општинској административној служби општине Пет-
рово ........................................ 26 

 33. Одлука о измјенама Правилника о организацији и сис-
тематизацији радних мјеста  Административне службе 
општине Петрово ........................................ 27 

 34. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање пријед-
лога  стипендирања рдовних студената у 2009. години ........................................ 27 



Страна 30 - Број 1                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО             Уторак, 10.02.2009.године 
 

 35. Рјешење о именовању Комисије за спровођење прог-
рама  кориштења подстицајних средстава  за сађење во-
ћњака  у 2009. години ........................................ 27 

 36. Обавјештење о просјечној нето плати ........................................ 28 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

____________________________________________ 0 ______________________________________________ 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 
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