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

Број: 2  Петрово,  06.03.2009.године          Година: XVII 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи  (''Службени гласник Републике 
Српске'' број.101/04, 42/05 и 118/05), чланa 37. 
Статута општине Петрово (''Службени глас-
ник општине Петрово'' број: 17/06), а у вези са 
чланом 10. Одлуке о кредитном задужењу оп-
штине (''Службени гласник општине Петрово'' 
број: 7/08), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 26.02.2009.  године, 
донијела   је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТРОШКУ 
КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА 

 
Члан 1. 

            У Одлуци о утрошку кредитних сред-
става (''Службени гласник општине Петрово'' 
број: 10/08 и 15/08), у члану 1. став 1. број: 
''343.554,36'' замјењује се бројем ''478.364,36'', 
а став 2. брише се. 
 

Члан 2. 
            Одлука ступа на снагу  наредног дана 
од дана  доношења  а биће објављена  у  
''Службеном гласнику општине Петрово '' и 
огласној плочи општине. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-23/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

2. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  101/04, 42/05, 118/05), члана 27. 
Закона о Грађевинском земљишту Републике 
Српске („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 112/06), члана 37. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној  дана 26.02.2009. годи-
не, донијела је 
 
 

 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ M2 КОРИСНЕ 
СТАМБЕНЕ ПОВРШИНЕ ЗА  2008. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Просјечна коначна грађевинска цијена 

m2 корисне стамбене површине за 2008. го-
дину на територији општине Петрово износи 
700,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Цијена утврђена у члану 1. валоризо-

вана сваких 3 мјесеца почев од 31.03.2009. 
године користи се као основица за изра-
чунавање висине ренте за грађевинско земљи-
ште, као и у свим другим управним поступ-
цима које води Административна служба оп-
штине Петрово, а у којима се предметна ци-
јена користи као обрачунска основа. 

 
Члан 3. 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                    

                               Јово Николић, с.р. 
 

Број: 01-022-24/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

3. 
На основу члана 30. а у вези са чланом 

14. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 48/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петрово, 
број 17/06), Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 26.02.2009. године, 
донијела је  
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О Д Л У К У 
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ 

ЗГРАДАМА 
 

I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком прописује се начин ко-
ришћења станова, пословних просторија и га-
ража у стамбеним и стамбено-пословним 
зградама ( у даљем тексту: зградама), као и 
заједничких дијелова и уређаја који служе 
згради као цјелини или посебним дијеловима 
зграде, те земљишта које служи редовној упо-
треби зграда, на подручју општине Петрово. 
 

Члан 2.  
Одредбе ове одлуке су обавезне за сва 

лица која су етажни власници станова у згра-
дама, за лица која су закупци станова или у 
њима привремено бораве као и за  власнике и 
кориснике пословних просторија и гаража ко-
ји се налазе у стамбеним зградама (у даљем 
тексту: станари), као и лица која повремено 
долазе у зграду (у даљем тексту: друга лица). 
 

II- ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
           2.1. Коришћење станова, пословних 
простора и гаража у стамбеним зградама 
 

Члан 3. 
 Станари и друга лица дужна су кори-
стити посебне дијелове зграде са пажњом до-
брог домаћина, односно привредника, не оме-
тајући друге станаре у мирном коришћењу 
станова, пословних простора, заједничких ди-
јелова зграде, земљишта које служи редовној 
употреби зграде, као и јавних површина око 
зграде а нарочито:  

1. редовно одржавати и правилно упо-
требљавати уређаје који служе редовној упо-
треби стана, пословног простора и гаража и 
без одлагања отклонити кварове који угро-
жавају друге етажне власнике у коришћењу 
стана, пословног простора или гараже, друге 
дијелове зграде или зграду у цијелини; 

2. одржавати чистим и уредним улазна 
врата у станове, пословне просторе, гараже, 
као и прозоре, балконе и лође, а оштећења без 
одлагања поправити; 

3. у случају временских непогода, све 
вањске отворе затворити; 

4. подрумске и остале помоћне прос-
торије користити према њиховој намјени; 

5. код редовног одржавања и евенту-
алне реконструкције вањских отвора задржа-
ти пројектовани изглед зграде, а сваку измје-
ну, доградњу, надзиђивање, зазиђивање бал-
кона, лођа, прозорских и других отвора оба-
везно изводити уз сагласност свих етажних 
власника а у складу са одредбама Закона о 
просторном уређењу; 

 6. дозволити несметан улазак у стан 
лицу задуженом за послове одржавања ста-
мбене зграде и дугим извођачима радова, 
било у свом или сусједном стану; 

7. у периоду од 15,00 до 18,00 часова, 
као и од 22,00 до 06,00 часова, понашати се на 
начин који обезбјеђује потпуни мир и тишину 
у згради ( вријеме дневног и ноћног одмора); 

8. на огласној табли зграде 24,00 часа 
раније најавити активности и посебне дога-
ђаје који ће нарушавати кућни мир као што су 
славља, гласна музика и друго, као и вршење 
оправки који изазивају буку изузев хитних 
интервенција; 

 9. станари који посједују животиње, 
морају се придржавати прописа о држању жи-
вотиња у стану, бринути о редовној хигијени, 
спријечити онечишћење заједничких дијелова 
зграде као и јавних површина око зграде и 
спријечити ометање станара у мирном кориш-
ћењу зграде; 

10. цијеће на балконима држати у по-
судама из којих се вода не излијева, а  залије-
вати га на начин да се не кваси фасада и не 
угрожавају сусједи и пролазници; 

11. осигурати вентилацију чији извод 
надвисује највишу етажу стамбене зграде за 
пословне просторе у стамбеним зградама у 
којима се стварају испаравања и мириси; 

12. обезбиједити да наслови и излози 
на пословним просторима буду уредни, чисти 
и редовно одржавани и одговарајуће 
освјетљени. 

 
Члан 4. 

Забрањено је: 
1. пролијевање воде или било каквих 

отпадака, смећа и других предмета са про-
зора, балкона, тераса и стубишта, као и ба-
цање хране ради храњења голубова и других 
животиња; 
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2. испрашивање постељине, одјеће и 
других предмета, на прозорима, балконима, 
терасама и стубиштима; 

3. остављање огрева и других пред-
мета на балконима и терасама као и цијепање 
огрева и вршење других радњи на истим, ко-
ји могу угрозити друге етажне власнике, 
зграду и пролазнике; 
   4. прање и вјешање тепиха и других 
предмета преко прозорских и балконских ог-
рада, на оградама проходних тераса и равним 
крововима зграда који су окренути на страну 
улице или друге пјешачке стазе;  

5. на балконима је дозвољено сушење 
одјеће само до висине балконске ограде уну-
тар димензија балкона; 

6. остављати у заједничким простори-
јама стари намјештај, смеће, огрев и слично; 

7. остављање укључених уређаја и инс-
талација које користе редовној употреби ста-
на, када станари нису у стану (отворена вода, 
укључени електрични и плински уређаји и 
слично); 

8.  постављати звучне и друге апарате 
за пренос слике и звука изван стана и посло-
винх просторија; 

9. постављање појединачне антене на 
прозорима и другим отворима у зградама, у 
којима постоји заједничка кровна антена, а у 
зградама код којих не постоји заједничка кро-
вна антена, не смију се постављати поједи-
начне антене на фасаде окренуте према јав-
ним површинама ако постоји могућност да се 
монтирају на фасаде које нису окренуте јавној 
површини. 
 

 2.2. Заједничке просторије и заједнич-
ки дијелови зграде  

 

   Члан 5. 
 Заједничким просторијама и заједнич-

ким дијеловима зграде сматрају је у смислу 
ове одлуке дијелови и уређаји који служе зг-
ради као цјелини или посебним дијеловима 
зграде као што су: темељи, главни зидови, 
кров, степениште, димњаци, лифтови, фасада, 
подрум, таван, ходници, свјетларници, прао-
нице и сушионице просторије за смеће, прос-
торије за органе зграде и кућепазитеља, елек-
трична, громобранска, канализациона, водо-
водна и телефонска мрежа, гасне и топлово-
дне инсталације и телевизијске антене, кори-
сте према њиховој намјени, у складу са тех-

ничким прописима и на начин којим се оси-
гурава ред и чистоћа. 

 Управни одбор заједнице етажних вла-
сника дужан је одредити лице које ће бити ов-
лаштено да закључује уговоре о обављању 
послова одржавања зграде.  
     

Члан 6. 
 Одабрано лице из члана 5. став 2. ове 
одлуке и етажни власници дужни су обезбије-
дити одржавање заједничких дијелова зграде, 
а нарочито: 
 1. одржавање хигијене у заједничким 
дијеловима зграде (чишћење и прање улаза, 
заједничких просторија, степеништа, ходника, 
застакљених површина); 
 2. чишћење и одржавање тротоара око 
зграде; 
 3. вршити редовне поправке или замје-
ну аутомата за заједничко освјетљење, преки-
дача, сијалица; 
 4. одржавати уредним поштанске сан-
дучиће станара, са уредно исписаним прези-
менима и бројем стана; 
 5. уколико зграда посједује интерфон, 
обезбиједити закључавање улазних врата зг-
раде 24 часа дневно, а ако зграда нема интер-
фон сви станари дужни су при сваком уласку 
и изласку закључавати улазна врата; 
 6. поред уграђеног интерфона и звона, 
истаћи јасно исписана презимена станара, 
односно других корисника станова; 
 7. вршити поправку или замјену окова, 
брава, катанаца и других уређаја за затварање 
ормара за струјомјере, водомјере, телефонске 
и телевизијске инсталације у згради; 
 8. редовно вршити прегледе и сервиси-
рање хидрофорских постројења у згради, инс-
талација централног гријања уколико постоји, 
уређаја за гашење пожара у згради, инста-
лација водовода и канализације, уређаја и оп-
реме за вентилацију и климатизацију зграде; 
 9.  осигурати да улазна врата заједнич-
ких просторија, подрума, тавана, склоништа, 
проходних и непроходних тераса буду закљу-
чана, а прозори подрумских просторија једно-
образно затворени; 
 10. станари су дужни обезбиједити ула-
зак у заједичке просторије лицима овлашће-
ним за  дезинфекцију, дезинсекцију и дерати-
зацију. 
 

   Члан 7.  
  Станари и друга лица, дужни су радове 
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 на одржавању заједничких дијелова зграде, 
ускладити са програмом текућег и инвести-
ционог одржавања који доноси скупштина 
етажних власника. 

 
Члан 8. 

Трошкови текућег и инвестиционог од-
ржавања и хитних интервенција на заједни-
чким дијеловима зграде, сносе етажни влас-
ници сразмјерно учешћу површина станова, 
као и осталих посебних дијелова зграде, пре-
ма стварно учињеним трошковима.    

 
2.3. Земљиште за редовну употребу 

зграде 
 

Члан 9. 
Земљиште за редовну употребу зграде 

је земљиште које није јавна површина, а по 
намјени је употребни простор, односно двори-
ште око зграде. 

 
Члан 10.  

 Двориште служи за игру дјеце, обав-
љање кућних послова на за то одређеном про-
стору као што су: припремање огрева, постав-
љање роштиља и слично, те за остале намјене 
које споразумо одреде станари зграде (парки-
рање и др.). 
 

Члан 11.  
 У дворишту је забрањено прање ауто-
мобила, обављање услужних и производних 
дјелатности које би нарушавале кућни ред и 
мир, без сагласности заједнице етажних влас-
ника и одобрења надлежног органа. 
 

Члан 12.  
 Етажни власници дужни су обезбије-
дити: 

- уредно и редовно одржавање зелених 
површина и ограда око зграде, које не смију 
бити од бодљикаве жице, шиљака и слично,  

- проходан и освјетљен прилаз згради, 
- уредно и редовно одржавање двориш-

них објеката, као што су: дијелови предви-
ђени за одмор станара и игру дјеце, гараже, 
шупе и друго,  

- на одговарајућим мјестима на згради 
поставити постоља за заставе, пригодне нат-
писе и украсе, те их уклонити у року од 24 
сата након престанка пригоде због које су 
постављени. 

III- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
Новчаном казном у износу од 50,00 

КМ казниће се станар-физичко лице ако пос-
тупа супротно одредбама члана 3., 4. и 6. ове 
одлуке. 

За исти прекршај, казниће се станар-
правно лице, новчаном казном у износу од 
500,00 КМ, а одговорно лице у правном лицу-
новчаном казном у износу од 150,00 КМ. 

 
Члан 14. 

 Новчаном казном у износу од 500,00 
КМ казниће се Заједница етажних власника 
ако поступа супротно одредбама члана 6. и 
12. ове одлуке. 

Новчаном казном из члана 13. став 1 за 
прекршаје из члана 3., 4., и 6 казниће се за 
прекршај који почини малољетно лице, његов 
родитељ, односно старатељ, ако је пропустио 
обавезу старања према малољетнику.  
 

Члан 15. 
 Надзор над придржавањем кућног реда 
вршиће комунална полиција општине Петро-
во. 
 

IV- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕ-
ДБЕ 

 

Члан 16. 
Скуштина етажних власника зграде ду-

жна је поставити ову одлуку на видно мјесто 
на уласку у зграду, те упознати све станаре са 
истом. 
 

Члан 17. 
 О спровођењу ове одлуке бринуће се: 
Скупштина и Управни одбор етажних влас-
ника зграде, општински орган управе надле-
жан за инспекцијске послове и Комунална 
полиција. 

 
Члан 18. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Петрово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-25/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 
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4. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 1. 
и 2. Закона о комуналним таксама («Служ-
бени лист СРБиХ», број 21/77, 35/88. и 26/89) 
и члана 37. Статута општине Петрово («Слу-
жбени гласник општине Петрово», број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на  сјед-
ници одржаној дана 26.02.2009. године, до-
нијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о комуналним таксама 
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
2/06),  члан 8. мијења се и измијењен гласи:   
 „Провођење Одлуке о комуалним так-
сама: разрез у складу са тарифама пропи-
саним овом одлуком, наплату и мјере при-
нудне наплате врши Пореска управа Репу-
блике Српске. 
 Надзор на провођењу ове одлуке врши 
Комунална полиција.“ 
 

Члан 2. 
 У члану 9. став 1. одлуке мијења се и 
измијењен гласи: 
 „Висина комуналне таксе утврђује се  
у износу прописаном следећим тарифама:“ 
 

Члан 3. 
 У члану 9. у Тарифном броју 1. став 1. 
мијења се и измијењен гласи: 
 „Комунална такса на истакнуту фирму 
плаћа се у годишњем износу .“  

 

Члан 4. 
 У Тарифном  броју 1- I   мијења се  
тачка 8. и измјењена гласи: 
 „Предузећа из области игара на срећу 
и њихове радне јединице: продаја лутријских 
листића и рад аутомата за коцкање за новац - 
коцкарнице, кладионице и слично..1.500 КМ“. 
 

Члан 5. 
 У Тарифном броју 1- I   мијења се  
тачка 18. и измјењена гласи: 
 „Банке, филијале, експозитуре, шал-
тери ............................................... 700,00 КМ“. 

 

Члан 6. 
 У Тарифном броју 1- I мијења се  тачка 

 19. и измјењена гласи: 
 „Осигуравајућа друштва, филајеле, ек-
спозитуре, агенције, шалтери ....... 800,00 КМ. 
 

Члан 7. 
 У Тарифном броју 1- I мијења се  тачка 
20. и измјењена гласи: 
  „Микрокредитне организације и њи-
хове испоставе ............................ 1.000,00 КМ“. 

 

Члан 8. 
 У Тарифном броју 1- I мијења се  тачка 
22. и измјењена гласи: 
 „Предузећа за производњу и дис-
трибуцију гаса ...........................  1.000,00 КМ“. 

 

Члан 9. 
 У Тарифном броју 1 – II - а) тачка 10 
брише се. 
 

Члан 10. 
 Иза Тарифног броја 1-II -д) додаје се 
нова тачка е) и гласи: 
 „Обвезници комуналне таксе који исту 
дјелатност обављају у више од једног пос-
ловног простора на подручју општине за сва-
ки наредни издвојени пословни простор, од-
носно пословну јединицу или други издвојени 
организациони дио предузећа или радње, 
плаћају таксу у висини 50% од утврђеног из-
носа за одређену дјелатност, осим обвезника 
комуналне  таксе из Тарифног броја 1- I   
тачке 8.“ 
 

Члан 11. 
 У Тарифном броју  3. став 2. тачка 3. и 
4. бришу се, а тачка 5. постаје тачка 3. 
 

Члан 12. 
 Иза Тарифног броја 3. тачке 5., пог-
лавље  „Напомена“ брише се. 
 

Члан 13. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
општуине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-26/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

5. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 1. 
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Закона о уређењу простора („Службени 
гласник Републике Српске“ број 84/02, 14/03, 
112/06 и 53/07) и члана 37. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Пет-
рово», број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово, на  сједници одржаној дана 26.02.2009. 
године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о јавним површинама („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број: 8/06, 
4/08)  у члану 1. додаје се став 2.  који гласи: 
 „Не сматра се јавном површином, у 
смислу ове одлуке, земљиште потребно за ре-
довну употребу стамбене зграде, за коју је у 
складу са законом извршена регистрација за-
једнице етажних власника.“ 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-27/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

6. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) члана 7. 
став 2. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
25/93) и члана 37. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово, број 
17/06), Скупштина општине Петрово на сје-
дници одржаној дана 26.02.2009. године, до-
нијела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВР-
ЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА И КРИТЕ-
РИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СТАРЈЕ-
ШИНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТЕРИТОРИЈАЛ-
НЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о утврђивању посебних ус-
лова и критерија за избор и именовање старје-

шине Професионалне територијалне ватрогас-
не јединице Петрово („Службени гласник 
општине Петрово“, број 9/08) у члану 2. тачка 
2. брише се а тачка 3. постаје тачка 2.  и до-
даје нови став 2. који гласи:  
 „Кандидат који буде изабран за стар-
јешину Професионалне територијалне ватро-
гасне јединице дужан је у року од годину дана 
од дана правоснажности одлуке о избору по-
ложити стручни испит за руководиоца акције 
гашења пожара“. 
 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења а објавит ће се у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                              

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-28/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 7. 
став 2. Закона о министарским, владиним, и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
25/93), и члана 37. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово, број 
17/06), Скупштина општине Петрово на сјед-
ници одржаној дана 26.02.2009. године, дони-
јела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
ПОСЕБНИХ УСЛОВА И КРИТЕРИЈА ЗА 
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
„ПЕТРОВО“  ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о утврђивању посебних ус-
лова и критерија за избор и именовање дире-
ктора Туристичке организације „Петрово“ Пе-
трово („Службени гласник општине Петро-
во“, број 7/06) у члану 2. тачка 1.иза ријечи 
ВСС, брише се ријеч „или“ и ставља зарез а 
иза ријечи ВС додаје се ријеч „или ССС“. Иза 
броја“ VII“, брише се ријеч „или“ и ставља за-
рез а иза броја „VI“, додаје се ријеч „или IV“. 
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Члан 2. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења а објавит ће се у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-29/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

8. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) члана 8. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 25/93), и 
члана 37. Статута општине Петрово („Служ-
бени гласник општине Петрово, број 17/06), 
Скупштина општине Петрово на сједници од-
ржаној дана 26.02.2009. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНО-
ВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГА-

НИЗАЦИЈЕ „ПЕТРОВО“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о расписивању јавног кон-
курса за избор и именовање директора Турис-
тичке организације „Петрово“ Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“, број 6/08) 
у члану 2. став 2. у шестом реду, иза ријечи 
„Петрово“ ставља се тачка а текст „ („Служ-
бени гласник општине Петрово“, број 7/06)“ 
брише се. 
 

Члан 2. 
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: 01-022-30/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. алинеја 8. Закона о 

локалној самоуправи  (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних слу-
жби (''Службени гласник  Републике Српске 

број 68/07), члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник  Републике Ср-
пске'' број 25/93),  чланa 37. Статута општине 
Петрово (''Службени гласник општине Пет-
рово'' број 7/06), Скупштина општине Пет-
рово, на сједници одржаној дана 26.02.2009.  
године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  ЧЛАНА УП-
РАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГА-

НИЗАЦИЈЕ ''ПЕТРОВО''  ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
            Расписује се јавни конкурс за избор и 
именовање члана Управног одбора Туристи-
чке организације ''Петрово''  Петрово. 
 

Члан 2. 
            Општи услови за избор и именовање из  
члана 1. ове одлуке прописани су  Законом о 
министарским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 25/03 и 41/03 ). 
            Посебни услови и критеријуми за из-
бор и именовање из члана 1. ове одлуке  утвр-
ђени су Одлуком о утврђивању посебних ус-
лова и критерија за избор и именовање чла-
нова Управног и Надзорног одбора Туристи-
чке организације ''Петрово'' Петрово (''Служ-
бени гласник општине Петрово'' број 1/06). 
 

Члан 3. 
            Именовање из члана 1 ове одлуке врши 
се на вријеме трајања мандата Управног од-
бора Туристичке организације ''Петрово'' Пет-
рово, именованог Одлуком о именовању чла-
нова Управног одбора Туристичке организа-
ције ''Петрово'' Петрово (''Службени гласник 
општине Петрово'' број 5/06). 
 

Члан 4. 
            Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке 
биће расписан ''Службеном гласнику Репуб-
лике Српске'' и  дневном листу ''Глас Српске''. 
 

Члан 5. 
            Јавни конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана последњег објављивања у гласилима 
из члана  4. ове одлуке. 
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Члан 6. 
            Поступак  избора,  укључујући  прег-
лед  приспјелих  пријава  на  конкурс  и  пред-
лагање листе приоритета-ранг листе канди-
дата у складу са  законом спровешће Коми-
сија за избор и именовање директора и члана 
Управног одбора  Туристичке организације 
''Петрово'' Петрово. 

 

Члан 7. 
            Одлука ступа на снагу  наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у  
''Службеном гласнику општине Петрово„. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-31/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

10. 
На основу члана 30. алинеја 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број.101/04, 42/05 и 118/05, 
члана 9.став 2. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике Ср-
пске (''Службени гласник  Републике Српске'' 
број 25/93),  чланa 37. Статута општине Пет-
рово (''Службени гласник општине Петрово'' 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 26.02.2009.  године, 
донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈЕ ''ПЕТРОВО'' ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
            У називу Одлуке о именовању Коми-
сије за избор и именовање директора Турис-
тичке организације ''Петрово'' Петрово, (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'' број 6/08), 
иза ријечи ''директора'' додаје се текст '' и 
члана Управног одбора'' . 

 
Члан 2. 

            У члану 1. одлуке, иза ријечи ''директо-
ра'' додаје се текст '' и члана Управног од-
бора''. 

 

Члан 3. 
            У члану 2. у петом реду иза заграде 
брише се слови '' и''  и ставља запета, а на кра-
ју текста брише се тачка и додаје текст '' и 

Одлуком о утврђивању посебних услова и 
критерија за избор и именовање чланова 
Управног и Надзорног одбора Туристичке 
организације ''Петрово'' Петрово, (''Служ-
бени гласник општине Петрово'' број.: 
1/06) ''. 

 

Члан 4. 
            У члану 3. у петом реду, иза ријечи 
''директора'' додаје се текст '' и члана Упра-
вног одбора'' . 
 

Члан 5. 
            Одлука ступа на снагу  наредног дана 
од дана  доношења, а биће објављена  у  
''Службеном гласнику општине Петрово'' и 
огласној плочи општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-32/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

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 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 26.02.2009. 
године, донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  
РАДА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  

ПЕТРОВО У 2009. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Програм рада ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Петрово у 2009. 
години, број 02-530-361/08 од 29.01.2009. 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: 01-022-33/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 
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12. 
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 26.02.2009. године, донијела је сле-
дећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ 
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2008. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о раду Одјељења за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности за 2008. годину, број 
03-30-1-41/09. од 12.02.2009. 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: 01-022-34/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

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), 
Скупштина општине Петрово на сједници 
одржаној дана 26.02.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДЈЕ-

ЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ЗА 2008. 
ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о раду Одјељења за општу управу за 2008. 
годину, број 04/1-21-3/09. од 13.02.2009. 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: 01-022-35/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

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 одржа-
ној дана 26.02.2009. године, донијела је сле-
дећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КО-
МУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЗА 2008. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о раду Комуналне полиције за период од 
01.01.2008.  до 31.12.2008. године, број 05/6-
371-1-12/09. од 13.02.2009. године, који је сас-
тавни 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: 01-022-36/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

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), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 26.02.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И  
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 

2008. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај  



Страна 10 - Број 2                 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО              Петак, 06.03.2009.године 
 

о раду Одјељења за просторно уређење и ста-
мбено-комуналне послове за 2008. годину, 
број 05/1-36-1-14/09. од 13.02.2009. 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: 01-022-37/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

16. 
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 26.02.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПРЕНОСУ 
ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НЕПОКРЕТ-
НОСТИМА НА ОПШТИНУ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о преносу права располагања непокретнос-
тима на општину Петрово, број 05/1-36-1-
13/09. од 13.02.2009. 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: 01-022-38/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

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), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 26.02.2009. године, донијела је сле-
дећу 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ДАВАЊУ У 
ЗАКУП И НА КОРИШТЕЊЕ НЕКРЕТНИНА 
И НАЧИНУ УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ 

ОПШТИНЕ  
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о давању у закуп и на кориштење некретнина 
општине и начину управљања имовином опш-
тине, број 05/1-36-1-12/09. од 13.02.2009. 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: 01-022-39/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

18. 
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 26.02.2009. године, донијела је сле-
дећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О КАНДИДО-
ВАНИМ, ОКОНЧАНИМ И НЕРЕАЛИЗО-
ВАНИМ ПРОЈЕКТИМА У 2008. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 Скупштина општине усваја Извјештај 
о кандидованим, окончаним и нереализова-
ним пројектима у 2008. години, број 03-30-1-
42/09. од 12.02.2009. 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: 01-022-40/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 
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19. 
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 26.02.2009. године, донијела је сле-
дећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 

2008. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о раду Скупштине општине Петрово у 2008. 
години, број 06-013.3-1-24/09. од 18.02.2009. 
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: 01-022-41/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

20. 
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 26.02.2009. године, донијела је сле-
дећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИ-
ЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ОДЛУКА И 

ЗАКЉУЧАКА У 2008. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о реализацији скупштинских одлука и зак-
ључака, број 04/1-21-4/09. од 12.02.2009. годи-
не, 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: 01-022-42/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

21. 
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 26.02.2009. године, донијела је 
следећу 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЈЕША-
ВАЊУ ПРЕДМЕТА У УПРАВНОМ 

ПОСТУПКУ У 2008. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о рјешавању предмета у управном поступку у 
2008. години, број 04/1-21-6/09. од 16.02.2009. 
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: 01-022-43/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

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

12. под б. алинеја 2. Закона о локалној само-
управи («Службени гласник Републике Ср-
пске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово («Службени глас-
ник општине Петрово» број 17/06), члана 26. 
став 1. Одлуке о локланим путевима и ули-
цама («Службени гласник општине Петрово» 
број 5/07), Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 26.02.2009. године, 
донијела је следећи 
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П Л А Н 

ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И 
УЛИЦА У 2009. ГОДИНИ  

 

I 

План одржавања локалних путева и 
улица на подручју општине Петрово у 2009. 
години  вршиће се по мјесним заједницама на 
путним правцима  и то: 
 

1. МЗ КАРАНОВАЦ  

Поправка и санација следећих путних 

праваца: 

- пут уз Прењу, извести и уградити 120 

м3 камена, 
- пут за Грабову косу, извести и уг-

радити 50 м3 камена, 
- пут за Раковиће, извести и уградити 

80 м3 камена, 
- пут Карановац-Сочковац преко Суба-

шиног потока, извести и уградити 50 м3  ка-
мена. 

УКУПНО: извести и уградити камена   300 м3. 
                  

2. МЗ СОЧКОВАЦ   

Поправка и санација следећих путних 

праваца: 

        - пут за Какмуж преко Врле стране, из-
вести и уградити 80 м3 камена,  

- пут за гробље „ЗАРИЋИ„ извести и 

уградити 80 м3 камена, 
- пут за гробње „ПОПОВИЋИ„ извести 

и уградити 40 м3 камена, 
- пут за Петровиће, извести и уградити 

40 м3 камена, 
- пут Кисељак-Сарићи, извести и угра-

дити 40 м3 камена. 
УКУПНО: извести и уградити камена  280 м3. 
                     

       3. МЗ КАКМУЖ  

Поправка и санација следећих путних 

праваца: 

- пут за гробље „ПОТОЧАНИ„ извести 

и уградити 50 м3 камена, 
- пут за Алуге кроз Петковиће, извести 

и уградити  60 м3 камена, 
- пут од Волујака према Чавчиновцу, 

извести и уградити 60 м3 камена, 
- пут кроз Слатине, извести и уградити  

60 м3 камена. 
УКУПНО: извести и уградити камена  230 м3. 
     

   
 

 
4. МЗ ПЕТРОВО   

Поправка и санација следећих путева и 

улица: 

         - пут за гробље „БРЂАНИ„ извести и 

уградити  140 м3 камена, 
- пут за гробље „ЛУЖАНИ„ извести и 

уградити 50 м3 камена, 
- пут за Блажиће, извести и уградити 

50 м3 камена, 
- пут за Дујковиће, извести и уградити 

50 м3 камена, 
- улица Видовданска, извести и угра-

дити 50 м3 камена, 
- улица Николе Тесле, извести и угра-

дити 50 м3 камена, 
- лица Бисићка (пут за Бисиће), извести 

и уградити 60 м3 камена. 
УКУПНО: извести и уградити камена   450 м3. 

                         

      5. МЗ ПОРЈЕЧИНА 

   Поправка и санација следећих  путева: 

- пут за Бјелане, извести и уградити 

130 м3 камена, 
- пут за Порјачко гробље,  извести и уг-

радити 100 м3 камена, 
- пут Којићи- Миричина, извести и уг-

радити 40 м3 камена, 
- пут Мрчај-Селиште-Којићи, извести и 

уградити 100 м3 камена. 
УКУПНО: извести и уградити камена   370 м3. 
 

         6. МЗ КРТОВА   

Поправка и санација следећих путних 

праваца: 

         - поправка банкина на путу Порјечина-

Кртова, извести и уградит 100 м3 камена, 
- уградиња пропусних цијеви на ријеци 

– прилаз кућама, 11 цијеви. 
УКУПНО: извести и уградити камена   100 м3, 
набавити и уградити пропусне цијеви  11 ком. 
 

          7. МЗ КАЛУЂЕРИЦА   

Поправка и санација следећих путева: 

         - пут Калуђерица-Врела, извести и уг-
радити 150 м3 камена, 

- пут Киковац-Ровине-Врела, са огран-
ком за гробље у Врелима, извести и уградити 
150 м3 камена. 
УКУПНО:  извести и уградити камена  300 м3.  

Чишћење одводних канала финансира-
ће се из средстава водопривредних накнада. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ  
ПУТЕВА И УЛИЦА У 2009. ГОДИНИ 

 

Ред. 

број 

МЈЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

ВРСТА ПОСЛА И ПОТРЕБНЕ 

КОЛИЧИНЕ 
НАПОМЕНА 

Извоз и уград-
ња камена  м3 

уградња 

пропуста ком. 
План одржавања локалних  
путева и улица урађен је на 

основу планираних 

новчаних буџетских 

средстава за  2009. годину, 

уз сагласност представника 
мјесних заједница. 

   1. КАРАНОВАЦ 300 - 

   2. СОЧКОВАЦ 280 - 

   3.   КАКМУЖ 230 - 

   4. ПЕТРОВО 450 - 

   5. ПОРЈЕЧИНА 370 - 

   6.  КРТОВА 100 11 

   7 КАЛУЂЕРИЦА 300 - 

УКУПНО 2.030 11 
 

II 
Овај план ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                                                                                                                           Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-44/09 
Датум: 27.02.2009.  
________________________________________________________________________________________________________________________________

23. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 
68/07),  члана 4. став 1. и 2. Закона о минис-
тарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (''Службени гласник Репуб-
лике Српске'' број 25/03 и 41/03), члана 37. 
Статута општине Петрово (''Службени глас-
ник општине Петрово'' број 17/06), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 26.02.2009. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧ-
КЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''ПЕТРОВО'' ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 
           ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ из Петрова, именује 
се за вршиоца дужности члана Управног од-
бора Туристичке организације ''Петрово'' Пет-
рово. 
 

Члан 2. 
            Избор и именовање из члана 1. ове од-
луке врши се на вријеме до избора и име-

новања члана управног одбора путем јавне 
конкуренције, а нај дуже на вријеме од 60. 
 дана. 

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: 01-111-6/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

24. 
На основу члана 30. алинеја 2. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04 , 42/05 и 118/05), 
члана 37. Статута општине Петрово («Служ-
бени гласник општине Петрово» број 17/06), 
члана 4. став 1. Правила о оцјени рада служ-
беника јединице локалне самоуправе («Служ-
бени гласник Републике Српске» број 37/05), 
Скупштина општине Петрово, на сједници 
одржаној 26.02.2009. годинe, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  
ОЦЈЕНУ РАДА СЕКРЕТАРА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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Члан 1. 
       Именује  се  Комисија  за  оцјену  рада  

секретара Скупштине општине Петрово за 
2008. годину, у саставу: 

1. Мира Катанић из Петрова, - пред-
сједник, 

2. Јово Николић из Петрова,     - члан, 
3. Синиша Томић из Какмужа, - члан. 
 

Члан 2. 
            Оцјена рада  из претходног члана  ове 
одлуке врши се за период  од 01.01. до 31.12. 
2008.  године. 
 

Члан 3. 
          Предмет оцјењивања је квалитет, ефи-
каснос и стручност у обављању послова, стру-
чно усавршавање и марљивост у служби, до-
маћински однос према средствима рада, ра-
ционално коришћење радног времена и при-
сутност на послу, личне особине значајне за 
службу, стручно усавршавање и друга питања 
одређена Правилима о оцјени рада службе-
ника јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 4. 
            Комисија из члана 1. ове одлуке даће  
општу описну оцјену о раду секретара Скуп-
штине општине Петрово, а на основу броја 
бодова остварених по појединим ставкама из 
члана 5. Правила о оцјени рада службеника је-
динице локалне самоуправе (''Службени глас-
ник Републике Српске'' број 37/05). 
 

Члан 5. 
         Комисија за оцјену рада секретара Скуп-
штине општине Петрово је привремено радно 
тијело и окончањем оцјене рада из члана 3. 
ове одлуке има се сматрати распуштеним. 
 

Члан 6. 
 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: 01-111-7/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

25. 
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 стању без-
биједности на подручју општине Петрово за 
период 2008. године, на сједници одржаној 
дана 26.02.2009. године, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

I 
 Скупштина општине Петрово прихвата 
Информацију о стању безбиједности на под-
ручју општине Петрово за период 2008. годи-
не, број 09-7/01-290-23/09 од 09.02.2009. го-
дине. 

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: 01-013.2-4/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

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 чла-
на 134. Пословника Скупштине општине 
(«Службени гласник општине Петрово» број 
10/05 и 7/07), Скупштина општине Петрово, 
након  разматрања Информације о стању у об-
ласти шумарства на подручју општине Пет-
рово за 2008. годину, на сједници одржаној 
дана 26.02.2009. године, донијела је следеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

I 
 Скупштина општине Петрово прихвата 
Информацију о стању у области шумарства на 
подручју општине Петрово за 2008. годину, 
број 01-38/09 од 19.02.2009. године. 
 

ІІ 
 Скупштина општине Петрово тражи од 
„Шума Републике Српске“ а.д. Соколац, Шу-
мско газдинство „Добој“ Добој, да учествује у 
суфинансирању дијела трошкова одржавања 
локалних и шумских путева на подручју опш-
тине Петрово, које ово предузеће користи за 
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експлоатацију шума и извоз дрвних сортиме-
ната или који му служе као пожарни путеви. 
 

III 
 У циљу очувања и заштите: земљи-
шта, вода, ваздуха, биосфере и животне сре-
дине у цјелини, Скупштина општине Петрово 
тражи од „Шума Републике Српске“ а.д. Со-
колац, Шумско газдинство „Добој“ Добој – 
Шумска управа Петрово, да приступе укла-
њању постојећих дивљих депонија и предузму 
мјере на спречавању стварања нових депонија 
и одлагање смећа у шумама и на шумском 
земљишту којима управља то предузеће, те да 
задуже шумске техничаре – лугаре да о свим 
сазнањима о недозвољеном одлагању смећа 
благовремено обавјештавају комуналну поли-
цију општине Петрово, јер је у складу са чла-
ном 58. став 1. Закона о шумама («Службени 
гласник Републике Српске» број 75/08) у 
шуми и на шумском земљишту забрањено од-
лагање смећа, отровних супстанци и осталог 
отпада. 
 

IV 
 Ови закључци ступају на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а биће објављени 
у «Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-5/09 
Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

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 Информације о стању еле-
ктродистрибутивне мреже, наплати електри-
чне енергије и дистрибутивним губицима на 
подручју општине Петрово, на сједници одр-
жаној дана 26.02.2009. године, донијела је 
следеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

I 
 Скупштина општине Петрово прихвата 
 Информацију о стању електродистрибутивне 
мреже, наплати електричне енергије и дис-

трибутивним губицима на подручју општине 
Петрово, број 352-1/09 од 10.02.2009. године. 
 

ІІ 
 Скупштина општине Петрово тражи 
од: Министарства за људска права и избјег-
лице Босне и Херцеговине, Владе Републике 
Српске и Мјешовитог холдинга „Електро-
привреда Републике Српске“ Требиње, да 
обезбиједе материјална средства, а од ЗП 
„Електро Добој“ а.д. Добој, да одмах прис-
тупи изградњи нових и санацији постојећих 
електродистрибутивних објеката у рубним 
подручјима Васиљеваца – насељена мјеста 
Врела и Ровине, као би се створили услови за 
одрживи повратак (живот достојан човјека) 
становника у тим насељеним мјестима, јер је 
неприхватљиво да ова насеља нису прикљу-
чена на електро мрежу и да њихови грађани 
немају електричну енергију иако су је имали 
до септембра 1995. године, када су истјерани 
из својих домова. 
 

III 
 Скупштина општине тражи од ЗП 
„Електро Добој“ а.д. Добој да у план инвес-
тиционих улагања у 2009. години, поред пла-
нираних радова на подручју општине Петрово 
уграде и следећа инвестициона улагања: 

- реконструкцију нисконапонске мре-
же у Мјесној заједници Какмуж, насеље 
Алуге, 

- реконструкцију трафо станице ТС 
10/0,4 КВ у Мјесној заједници Порјечина, за-
сеок Којићи, 

- реконструкцију и растерећење трафо 
станице ТС10/0,4 КВ у Мјесној заједници 
Пет-рово, на раскрсници улица Михољданске 
и Вељка Вуковића, 

- у сарадњи са надлежним електро-
дистрибутивним предузећем из Федерације 
Босне и Херцеговине алтернативно снабди-
јевање општине Петрово електричном енер-
гијом из Федерације Босне и Херцеговине, 

- организовање дежурне електро служ-
бе за подручје општине Петрово. 
 

IV 
 Ови закључци ступају на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а биће објављени 
у «Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-6/09 
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Датум: 27.02.2009.  
___________________________________________________________ 

28. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05),члана 
33. Закона о заштити од пожара (“Службени 
гласник Републике Српске, број 6/09-Пре-
чишћени текст) ,члана 56.Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Петро-
во“, број 17/06) и члана 7. Правилника о заш-
тити од пожара у згради општини Петрово, 
(„Службени гласник општине Петрово“, број 
9/07), Начелник општине Петрово, дана 18.02. 
2009. доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА 

ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У ЗГРАДИ 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

КАТАНИЋ МИЛАНА из Петрова име-
нујем за одговорно лице за заштиту од пожара 
у згради општине Петрово, запосленог у Ад-
министративној служби општине на послови-
ма и радним задацима кућног мајстора-пор-
тира . 

 
Члан 2. 

Обавезе одговорног лица за заштиту од 
пожара из члана 1. ове Одлуке су следеће: 

- да води бригу да у свим просторијама 
буду отклоњене опасности од избијања по-
жара, 

- да води рачуна  да на свим мјестима 
утврђеним планом заштите од пожара буду 
обезбијеђена планирана противпожарна сред-
ства за спречавање и гашење пожара,  

- да се стара да средства и опрема за 
гашење пожара буду спремна за ефикасно 
дејство, 

- да води бригу о благовременој вре-
менској контроли исправности противпожар-
них средстава од стране овлашћених органи-
зација,  

- да у случају избијања пожара органи-
зује акцију гашења пожара и спасавања људи 
и имовине,  

- у случају избијања пожара да хитно 
обавијести начелника општине и ватрогасну 
јединицу, 

- да активно сарађује са локалном ват-
рогасном јединицом, односно јединицом за-

дуженом за противпожарну заштиту на под-
ручју општине Петрово, на плану заштите од 
пожара. 

 
Члан 3. 

Поред обавеза из члана 2. одговорно 
лице је дужно проводити и све друге обавезе 
прописане Правилником о заштити од пожара 
у згради општини Петрово („Службени глас-
ник општине Петрово“, број 9/07). 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављена у Службеном глас-
нику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-18/09 
Датум: 18.02.2009. 
___________________________________________________________ 

 29. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 17/06), наче-
лник општине Петрово, дана 19.02. 2009. го-
дине, донио је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИ-
ЊАВАЊЕ ВИШЕЧЛАНИХ ПОРОДИЦА 

 
Члан 1. 

 Именује се Комисија за утврђивање 
приоритета за стамбено збрињавање породица 
са троје и више дјеце на подручју општине 
Петрово у саставу: 
 1. Синиша Стјепановић, предсједник 
комисије, 
 2. Игор Лазић, члан комисије, 
 3. Милорад Божић, члан комисије. 
 

Члан 2. 
 Задатак комисије из члана 1. ове одлу-
ке је да обилази вишечлане породице које зат-
раже помоћ од општине у рјешавању стам-
беног питања, да о томе сачине записник, те 
да начелнику општине предложи приоритете 
у рјешавању ових проблема, а на основу утв-
рђеног стања на терену. 
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 Комисија ће о сваком случају форми-
рати предмет са фото документацијом  и ис-
контролисати да ли су одобрена средства 
општине утрошена намјенски. 
 

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

Члан 4. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи „Одлука о именовању комисије за 
утврђивање приоритета  за стамбено збриња-
вање породица са троје и више дјеце на под-
ручју општине Петрово“ („ Службени гласник 
општине Петрово“ број  13/07). 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-19/09 
Датум: 19.02.2009. 
___________________________________________________________ 

 30. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 17/06) и чла-
на 2. Одлуке о организацији спортско-култур-
не манифестациије „Озренско драговање 
2009“ („Службени гласник општине Петро-
во“, број 1/09), начелник општине Петрово, 
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОД-
БОРА СПОРТСКО-КУЛТУРНО МАНИФЕ-
СТАЦИЈЕ „ОЗРЕНСКО ДРАГОВАЊЕ 2009“ 
 

I 
 Именује се организациони одбор спо-
ртско-културне манифестације „Озренско 
драговање 2009“ у саставу: 
 1. Др Зоран Благојевић, предсједник 
организационог одбора (члан 1. Одлуке о ор-
ганизацији спортско-културне манифестације 
Озренско драговање 2009.); 
 2. Мирко Бањац, замјеник предсједни-
ка Организационог одбора; 
 3. Протосинђел Данило Радојчић, до-
маћин; 
 4. Вукадин Благојевић, директор мани-
фестације, 

 5. Озрен Јоргановић, протокол; 
 6. Зоран Васић, организатор пријема и 
смјештаја гостију; 
 7. Игор Лазић, координатор, пријем и 
смјештај гостију; 
 8. Душан Цвијановић, пријем и смје-
штај гостију; 
 9. Ненад Катанић, организатор спортс-
ког дијела манифестације, 
 10. Синиша Томић, спортски дио мани-
фестације; 
 11. Новак Паравац, спортски дио мани-
фестације; 
 12. Живорад Радић, организатор кул-
турно умјетничког дијела; 
 13. Душанка Алексић, литерарни дио 
манифестације; 
 14. Драго Лугић, координатор испред 
РПЗ Бања Лука, 
 15. Миленко Алексић, ликовни дио ма-
нифестације, 
 16. Дејан Василић, логистика, 
 17. Драган Петковић, координатор за 
невладине организације; 
 18. Жарко Панић, безбиједност мани-
фестације; 
 19. Др Жељко Симић, организатор 
здравственог дијела. 
 

II 
 Задатак овог одбора је да организује, 
проведе, медијски и финансијски спортско-
културну манифестацију „Озренско драгова-
ње 2009.“, која ће се одржати на метоху ма-
настира Озрен у мјесној заједници Калу-
ђерица, дана 20. и 21. априла 2009. године. 
 

III 
 Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављено у Службеном глас-
нику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-4/09 
Датум: 19.02.2009. 
___________________________________________________________ 

 31. 
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 гла-
сник општине Петрово“, број 17/06) Начелник 
општине Петрово, доноси 



Страна 18 - Број 2                 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО              Петак, 06.03.2009.године 
 

 
К О Д Е К С  

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ 
 

1. Овим Кодексом дефинишу се смјер-
нице и правила која промовишу успостав-
љање и одржавање професионалне, ефикасне, 
економичне, непристрасне и транспарентне 
матичне службе и има обавезујућу снагу за 
све запослене у општини Петрово, Одјељењу 
за општу управу. 

2. Сви матичари, односно запослени на 
пословима грађанских стања пажљиво су 
одабрани и примљени у радни однос у складу 
са важећим прописима Републике Српске, 
упознати су са прописима на основу којих ће 
вршити своје законске обавезе и овим ко-
дексом. 

3. Свако лице које ради на обради по-
датака везаних за лична документа (извод из 
матичне књиге рођених/увјерења о држав-
љанству) даје изјаву којом се обавезује да ће 
се придржавати овог кодекса. 

4. Запослени у овом органу је дужан 
упознати се са свим прописима везаним за 
обављање свог посла и обавезати се на 
константно лично усавршавање  кроз прог-
раме обука који се организују. Дужан је да 
поступа у складу са Уставом, законом и дру-
гим прописима, према правилима струке и 
политички неутрално. Нико не смије вршити 
утицај на запосленог да чини нешто што је 
супротно важећим прописима. 

5. Запослени су дужни омогућити заш-
титу законитости и примјену закона једнако 
за све људе без обзира на њихову религију и 
етничку припадност, расу и пол, земљу 
рођења и националност. 

6. Законито обављање послова везаних 
за издавање извода из матичне књиге рођених 
и увјерења о држављанству је највећи при-
оритет. Ако запослени примјете да се чини 
било које кажњиво дјело, дужни су обавје-
стити надлежног руководиоца или надлежне 
институције. 

7. Запослени се неће користити било 
којом криминалном радњом или бити умје-
шан у било који облик корупције, неће при-
хватати поклоне или услуге за обављање сво-
га посла или необављање свога посла. 

8. Запослени ће поштовати повјерење 
јавности којој служе и неће јавно изражавати 
своје примједбем, осим ако закон или друга 

обавеза његовог посла не захтијева другачије. 
Полагаће рачуне јавности, а претпостављене 
извјештавати у писменом облику о свом по-
слу благовремено, детаљно и истинито. Чак и 
ако направи неку грешку, поштено ће је заби-
љежити. 

9. Запослени се неће користити служ-
беним обиљежјима институције у којој раде 
да би истицали интересе било које политичке, 
религијске или друге идеологије. Понашаће се 
с највећом могућом непристрасношћу и фер 
односом према свима, користећи кодекс про-
фесионалне етике да одреди своје понашање. 

10. Ако се појави проблем који запо-
слени не може ријешити, пронаћи ће над-
лежно лице које га може ријешити или ће тра-
жити од претпостављених да изнађу рјешење. 
Унапређивање самога себе сталним учењем, 
образовањем, професионалном спремношћу, 
личним изгледом, бити уредан како би пре-
зентовао своју институцију и био узоран гра-
ђанин. 

11. Као службеник органа у коме је за-
послен посветиће се своме позиву, без обзира 
на личне проблеме. Чуваће углед и назив 
надлежног органа. 

12. Запослени ће часно и поштено оба-
вљати своје обавезе чувања правног поретка, 
те личним примјером показати одлучност у 
својој намјери. 

13. Кодекс ће се објавити у „Службе-
ном гласнику општине Петрово“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-2-66/09 
Датум: 20.02.2009. 
___________________________________________________________ 

 32. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05),члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 17/06) и Акта 
Министарства управе и локалне самоуправе 
РС, број 10.2-20-12-1/09 од 13.02.2009.године, 
Начелник општине Петрово дана 24.02.2009. 
године, доноси 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 
ИМЕНУЈЕ се комисија задужена за 

контролу уписа у Матичне књиге рођених и 
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књиге држављана у Мјесним канцеларијама 
на подручју општине Петрово и то Петрово, 
Какмуж и Карановац у саставу: 

1. Катанић Мира, дипл.правник 
2. Трипуновић Мирјана, правник 
3. Дујковић Смиљка, ССС-матичар. 
 

Члан 2. 
Задатак комисије је да изврши контро-

лу уписа у Матичне књиге рођених и књиге 
држављана извршене у Мјесним канцела-
ријама на подручју општине Петрово и то 
Петрово, Какмуж и Карановац и то за период 
од ступања на снагу Закона о матичним књи-
гама („Службени гласник Републике Српске“, 
број 18/99) и о извршеној контроли обавијес-
ти надлежно министарство. 

 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења а бит ће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-24/09 
Датум: 24.02.2009. 
___________________________________________________________ 

 33. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута оп-
штине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), у вези са   Програмом 
кориштења средстава за унапређење пољоп-
ривредне производње на подручју општине 
Петрово у 2008. години  („Службени гласник 
општине Петрово“ број 1/08), начелник опш-
тине Петрово, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 
ПОДСТИЦАЈ ЗА САЂЕЊЕ ВОЋЊАКА 

 

1. Кашиковић Обараду из Карановца, 
признаје се право на  новчани  подстицај  за 
засађени воћњак у Карановцу, општина Пет-
рово у износу од 1.560,00 КМ, на парцели оз-
наченој као к.ч. бр. 393/1 - по новом премјеру 
уписану у Пл. број 496 за к.о. Карановац. 
 2. Новчана средства ће пољопривред-
ном произвођачу бити исплаћена на текући 
рачун број 562-005-8026874313 код Развојне 
банке Добој. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Кашиковић Обрад из Карановца, обра- 
тио се општини Петрово актом наш број 03-
710/08. од 25.11.2008. године са захатјевом за 
кориштење подстицајних средстава за сађења 
воћњака. 
 Начелник општине Петрово је Рјеше-
њем број 02-014-4-3/09. од 12.02.2009. године,  
именовао Комисију за спровођење  програма 
кориштења подстицајних средстава  за сађење 
воћњака у 2009. години  која је  Записником 
број 03-30-1-51/09. од 25.02.2009. године  кон-
статовала да  подносилац захтјева испуњава 
услове за новчани подстицај  за засађени воћ-
њак сходно Програму кориштења средстава за 
унапређење пољопривредне производње на 
подручју општине Петрово у 2008. години 
(„Службени гласник општине Петрово“, број 
1/08), па је због тога  по захтјеву ријешено као 
у диспозитиву овог рјешења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Про-
тив овог рјешења може се уложити приговор 
нечелнику општине  у року од 8 (осам) дана 
од дана пријема. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-7/09 
Датум: 04.03.2009. 
___________________________________________________________ 

34. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута оп-
штине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), у вези са   Програмом 
кориштења средстава за унапређење пољоп-
ривредне производње на подручју општине 
Петрово у 2008. години  („Службени гласник 
општине Петрово“ број 1/08), начелник опш-
тине Петрово, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 
ПОДСТИЦАЈ ЗА САЂЕЊЕ ВОЋЊАКА 

 

1. Јовић Браниславу из Сочковца, при-
знаје се право на  новчани  подстицај  за за-
сађени воћњак у Сочковцу, општина Петрово 
у износу од 1.500,00 КМ, на парцелама озна-
ченим као к.ч. бр. 225, 227 и 973/3 - по новом 
премјеру, све уписано у Пл. број 8/1 за к.о. 
Сочковац. 
 2. Новчана средства ће пољопривред-
ном произвођачу бити исплаћена на текући 
рачун број 1532293467 код Хипо банке. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 Јовић Бранислав из Сочковца, обратио 
се општини Петрово актом наш број 03-699 
/08. од 19.11.2008. године са захатјевом за ко-
риштење подстицајних средстава за сађења 
воћњака. 
 Начелник општине Петрово је Рјеше-
њем број 02-014-4-3/09. од 12.02.2009. године,  
именовао Комисију за спровођење  програма 
кориштења подстицајних средстава  за сађење 
воћњака у 2009. години  која је  Записником 
број 03-30-1-51/09. од 25.02.2009. године  ко-
нстатовала да  подносилац захтјева испуњава 
услове за новчани подстицај  за засађени воћ-
њак сходно Програмом кориштења средстава 
за унапређење пољопривредне производње на 
подручју општине Петрово у 2008. години  
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
1/08),  па је због тога  по захтјеву ријешено 
као у диспозитиву овог рјешења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Про-
тив овог рјешења може се уложити приговор 
начелнику општине  у року од 8 (осам) дана 
од дана пријема. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-6/09 
Датум: 04.03.2009. 
___________________________________________________________ 

35. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута оп-
штине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), а у складу са Одлуком 
Скупштине општине Петрово о проглашењу 
мјесеца чистоће, број 01-022-22/09  („Служ-
бени гласник општине Петрово“ број 1/09), 
начелник општине Петрово, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА И 
МЕНАЏЕРА ПРОЈЕКТА: „АПРИЛ МЈЕСЕЦ 

ЧИСТОЋЕ 2009“ 
 

I 
Именује се пројектни тим/управни од- 

бор пројекта „Април – мјесец чистоће 2009“ у 
општини Петрово за 2009. годину у саставу: 

1) Синиша Стјепановић, предсједник 
Управног одбора, 

2) Драгица Пејић, менаџер пројекта/ 
планирање и координација,  

3) Драженка Максимовић, израда 
промотивног материјала и координација, 

4) Зоран Трифковић, мониторинг и 
евалуација, координатор, 

5) Бојана Ристић, мониторинг и 
евалуација, координатор, 

6) Игор Лазић, организација чишћења 
и уређења околине, 

7) Споменка Петковић, администра-
ција пројекта, 

8) Озрен Јоргановић, промоција, про-
паганда и анимирање,  

9) Владо Р. Симић, дизајн пројекта, 
10) Весна Петровић, финансије и рачу-

новодство. 
 

II 
 За менаџера пројекта именује се Дра-
гица Пејић, дипл.инж.хемијске технологије, 
шеф одсјека за планирање и развој. 
 

III 
 Задатак Управног одбора и менаџера 
пројекта је да координирају све активности 
утврђене пројектом са носиоцима пројеката, 
контролишу употребу одобрених средстава, 
одржавају јавне састанке у вези са пројектом, 
управљају цјелокупним пројектом и о свему 
извјештавају начелника општине. 
 

IV 
 Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, a биће објављено у Службеном глас-
нику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-13/09 
Датум: 06.03.2009. 
___________________________________________________________ 

36. 
ОГЛАС 

 

Одјељење за просторно уређење и ста-
мбено-комуналне послове Администраативне слу-
жбе општине Петрово на основу рјешења број: 
05/4-372-1/09 од 18.02.2009. године, извршило је у 
регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 01-4 упис ос-
нивања „Заједнице етажних власника стамбене 
зграде - Центар“, Озренски одреди бб, Петрово са 
сљедећим подацима: 

Заједницу оснива 16 оснивача. 
Дјелатност заједнице је управљање згра-

дом за рачун етажних власника,  
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Заједница је овлаштена да у правном 
промету са трећим лицима закључује уговоре и 
обавља друге послове правног промета  у оквиру 
своје дјелатности, самостално и без ограничења. 

Заједница одговара за своје обавезе цјело-
купном својом имовином. 

За обавезе заједнице одговарају супсиди-
јарно чланови заједнице до висине свог удјела у 
плаћању трошкова инвестиционог и текућег одр-
жавања. 

 Именовани  предсједник Управног одбора  
- Тодоровић Урош је и заступник заједнице и 
заступа самостално и без ограничења. 
      

НАЧЕЛНИК-а ОДЈЕЉЕЊА 
Драженка Максимовић, дипл.инж.геол,с.р. 

 
Број: 05/4-372-1/09 
Датум: 18.02.2009. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________
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