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

Број: 4  Петрово,  14.04.2009.године          Година: XVII 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. 
На основу члана 30. алинеја 8. Закона о 

локалној самоуправи  (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број.101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 5.под ђ.а у вези са чланом 6.  Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник  Ре-
публике Српске број: 75/04), члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (''Службени глас-
ник  Републике Српске'' број. 25/93),  чланa 
37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово, као Скупштина ЈП. 
''Комунал'' Петрово, на сједници одржаној да-
на 11.04.2009.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА  ЈП.''КОМУНАЛ'' ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

            Расписује се јавни конкурс за избор и 
именовање  Надзорног одбора ЈП.''Комунал'' 
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 именованје из члана 1. ове одлуке  утв-
рђени су Одлуком о утврђивању критерија и 
расписивању јавног конкурса за избор и име-
новање чланова Надзорног одбора ОЈП. ''Ко-
мунал'' Петрово (''Службени гласник општине 
Петрово'' број: 1/05). 
 

Члан 3. 
            Именовање  чланова  Надзорног одбо-
ра ЈП. ''Комунал'' Петрово врши се на период 
од четири године. 
 

Члан 4. 
            Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке 
 

 
 
биће  објављен  у ''Службеном гласнику Репу- 
блике Српске'' и дневном листу доступном  
најширој јавности. 
 

Члан 5. 
            Јавни конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана последњег објављивања у гласилима 
из члана  4. ове одлуке. 
 

Члан 6. 
            Поступак избора, укључујући преглед 
приспјелих пријава на конкурс и предлагање 
листе приоритета-ранг листе кандидата у 
складу са  законом спроводи Комисија спро-
вођење поступка избора и именовања Над-
зорног одбора ЈП.''Комунал'' Петрово. 
 

Члан 7. 
            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: 01-022-48/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

2. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. 
Закона о промету непокретности („Службени 
лист СР БиХ“, број 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91, 
„Службени гласник Републике Српске“, број 
29/94), члана 8. Закона о грађевинском зем-
љишту („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број 112/06), члана 37. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Петро-
во“, број 17/06) и члана 3. Одлуке о изјаш-
њавању о понудама за куповину непокретнос-
ти по праву прече куповине („Службени глас-
ник општине Петрово“, број 8/07), Скупштина  
општине Петрово на сједници одржаној дана 
11.04.2009. године донијела је  
 



Страна 2 - Број 4                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО             Уторак, 14.04.2009.године 
 

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

 

Члан 1. 
У Одлуци о куповини непокретности 

(„Службени гласник општине Петрово“ број 
3/09), у члану 1. иза редног броја „80.“ додају 
се нови редни бројеви: 81, 82. и 83, који гласе: 

81. Петковић (Станоје) Станислав из 
Бољанића са дијелом од 474/519898, по ци-
јени од  114,66 КМ; 

82. Васиљевић (Драго) Младен из Пет-
рова са дијелом од 956/519898, по цијени од 
229,99 КМ; 

83.Малиновић (Симо) Радо из Петрова 
са дијелом од 405/519898, по цијени од 97,99 
КМ. 
 

Члан 2. 
 У члану 2. у ставу 1. број „118.497,72 
КМ“  замјењује се бројем „118.940,36  КМ“. 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу нарееног дана 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-49/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

3. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број 101/04, 42/05. и 118/05.), члана 
81. и 82. став 1. Закона о уређењу простора 
("Службени гласник Републике Српске" број 
84/02, 14/03, 112/06), члана 37.  Статута опш-
тине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 11.04. 
2009. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДО-
КУМЕНТАЦИЈЕ ГРИЈАЊА И ИЗВЕДЕНОГ 
СТАЊА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ДОМА 

КУЛТУРЕ У ПЕТРОВУ 
 

Члан 1. 
 Приступа се изради пројектно техни-
чке документације гријања пословних зграда: 
Општине Петрово, Дома културе у Петрову и 
Полицијске станице у Петрову и пројектно те-

хничке документације изведеног стања рекон-
струкције, санације и доградње Дома културе 
у Петрову. 
 

Члан 2. 
Пројектно техничка документација из 

члана 1. ове одлуке обухвата: 
 -израду пројекта изведеног стања на 

изградњи објекта Дома културе у Петрову, 
- ново рјешење кровне конструкције и 

рационализациjе постојеће армирано-бетон-
ске конструкције у зони крова Дома културе у 
Петрову, 

- одређивање  топлотног и расхладног 
биланса пословних зграда, и давање при-
једлога котла потребног за напајање инста-
лација централног гријања пословних зграда 
из члана 1. ове одлуке, 

- отклањање суштинских грешака у 
пројекту Дома културе у Петрову. 

 

Члан 3. 
 Средстава за финансирање израде про-
јектно-техничке документације из члана 1. 
ове одлуке у износу до 17.000,00 КМ обез-
биједиће се из Развојног програма Републике 
Српске 2007-2010. 
 

Члан 4. 
 За реализацију ове одлуке задужује се 
Административна служба општине Петрово. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-50/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

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), 
Скупштина општине Петрово,  на сједници 
одржаној дана 11.04.2009. године, донијела је 
  

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕД-
СТАВА МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СИЖЈЕ 

 

Члан 1. 
 Одобравају  се  новчана средства из бу- 
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џета општине  Мјесној заједници Сижје у 
износу од 2.000,00 КМ (словима:двијехиљаде-
конвертибилнихмарака) као помоћ у фина-
нсирању превоза ученика на релацији  Сижје-
Кртова-Сижје, у периоду од 01. фебруара  до 
31. маја 2009. године. 
 Одобрена новчана средства из става 1. 
овог члана  биће обезбијеђена реалокацијом 
средстава  са конта 614800 – буџетска резерва,  
на конто 614239 – остале помоћи поједин-
цима. 
 

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: 01-022-51/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

5. 
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 11.04.2009. године, донијела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ  О ОДОБРАВАЊУ 
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА УРЕЂЕЊЕ 

УЛАЗНОГ ХОДНИКА У ЗГРАДИ 
ОПШТИНЕ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о одобравању  новчаних сре-
дстава за уређење улазног ходника у згради 
општине („Службени гласник  општине Пет-
рово“, број 1/09), у члану 1. став 1. број  
„10.000,00“ замјењује се бројем „10.740,00“. 

 
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: 01-022-52/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

 

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 11.04.2009. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТА-
ВА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДИЈЕЛА ТРО-
ШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА  ОСНОВНИХ 

ШКОЛА 
 

Члан 1. 
 Одобравају се новчана средства из бу-
џета општине  за суфинансирање дијела тро-
шкова превоза ученика основних школа: „Вук 
Караџић“ Петрово  и „Свети Сава“ Какмуж у 
укупном износу до 4.064,00 КМ. 
 Суфинансирање превоза за ученике 
Основне школе „Вук Караџић“ Петрово, од-
носи се на  релације:  Петрово-Кртова и Петр-
ово-Порјечина а суфинансирање за ученике 
Основне школе „Свети Сава“ Какмуж, на ре-
лацију Какмуж-Сочковац. 
 Одобрена новчана средства из става 1. 
овог члана биће обезбијеђена реалокацијом 
средстава са конта 614800 – буџетска резерва,  
на конто 614239 – остале помоћи поједин-
цима. 
 

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: 01-022-53/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05), члана 16. 
и члана 19. Закона о промету непокретности 
(Службени лист СР Босне и Херцеговине“ 
број 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92, 13/94) и 
члана 37. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“, број 
17/06), Скупштина општине Петрово на сјед-
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ници одржаној дана 11.04.2009. године, дони-
јела је  
 

О Д Л У К У   
О ПРОДАЈИ  ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У 
ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У ПЕТРОВУ 

 

Члан 1. 
  Општина Петрово продаје путем јав-
ног надметања  пословне просторе у изградњи 
у објекту Дома културе у Петрову који се 
гради на парцелама означеним као: к.ч. број: 
3688/3  и  пашњаци „Суво поље“ и к.ч. број: 
3689 кућа „Суво поље“, уписане у посједовни 
лист број: 84 за К.О. Петрово, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 155/113 и 155/114 
ораница „Сухо поље“ уписане у з.к. ул. Број: 
118 за К.О. Брђани, и то:  

1. пословни простор на пројекту дефи-
нисан као број 3 (туристчка агенција) пов-
ршине 12,09 m2; 

2. пословни простор  на пројекту дефи-
нисан као број 43,44 (књижара и антиквар-
ница) површине 26,03 m2; 

3. пословни простор на пројекту дефи-
нисан као број од 47-50 (адвокатска канце-
ларија) површине 20,61 m2; 

4. пословни простор  на пројекту дефи-
нисан као број од 51-56 (банка и мјењачница)  
површине 44,53 m2; 

5. пословни простор  на пројекту дефи-
нисан као број  од 58-62 (апотека) површине 
31,01 m2; 

6. пословни простор  на пројекту дефи-
нисан као број 64 (градска кафана и кухиња) 
површине 45,28 + 15,44 тј. 60,72 m2, што 
укупно износи 194,99 m2. 
 

Члан 2. 
 Почетна цијена непокретности опи-
саних у члану 1. ове одлуке, изведена је из 
цијене коштања м2  корисне површине об-
јекта, и износи 1.500,00  КМ/ m2.  

Сви пословни простори ће бити изгра-
ђени према пројектној документацији, а про-
даја пословних простора врши се по систему 
кључ у руке. 

 

Члан 3. 
 Заинтересовани купци полажу кауцију 
у износу од 10% од почетне продајне цијене 
пословног простора на пословни рачун опш-
тине Петрово. 
 

Члан 4. 
 Продајну цијену за наведене некрет-
нине, купац са којим ће се закључити уговор, 
обавезан је уплатити у року од 15 дана након 
закљученог поступка лицитације, а предаја 
купцу у посјед купљеног пословног простора 
извршиће се након извршеног техничког при-
јема објекта. 
 

Члан 5. 
 Оглас о продаји непокретности биће 
објављен у једном од дневних листова у Ре-
публици Српској и истакнут на огласној табли 
општине Петрово као продавца. 
 

Члан 6. 
 За спровођење ове одлуке задужује се 
Комисија за провођење пострупка продаје 
пословних простора у објекту Дома културе у 
Петрову. 
 

Члан 7. 
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: 01-022-54/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

8. 
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 11.04.2009. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ПОМОЋ ВИШЕЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ 

МАКСИМОВИЋ ЦВИЈЕТИНА ИЗ ПЕТРОВА 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства из бу-

џета  општине Петрово,  вишечланој породи-
ци Максимовић (Недељко) Цвијетина из Пет-
рова, у износу од 1.000,00 КМ. за  реко-
нструкцију крова породичне куће у Мјесној 
заједници Петрово. 
 Одобрена новчана средства из става је-
дан овог члана биће књижена на конто  
614239  – помоћ  вишечланим породицама. 
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Члан 2. 
 За реализацију  одлуке задужује се 
начелник општине. 
  

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: 01-022-55/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

9. 
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 11.04.2009. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ПОМОЋ ВИШЕЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ 
МИЛОЈЕВИЋ ДАНИЛА  ИЗ ПЕТРОВА 

 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства из бу-

џета  општине Петрово,  вишечланој породи-
ци  Милојевић (Данко) Данила из Петрова, у 
износу од 1.000,00 КМ. за  уређење просто-
рије за дјецу, у породичној кући у Мјесној 
заједници Петрово. 
 Одобрена новчана средства из става 
један овог члана биће књижена на конто  
614239 – помоћ  вишечланим породицама. 
 

Члан 2. 
 За реализацију  одлуке задужује се на-
челник општине. 
  

Члан 3. 
 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: 01-022-56/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

10. 
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 11.04.2009. године, донијела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ПОМОЋ ВИШЕЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ 
ЂУРАНОВИЋ МИЛАДИНА ИЗ КАКМУЖА 
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства из бу-

џета  општине Петрово,  вишечланој породи-
ци Ђурановић (Будимир) Миладина из Как-
мужа, у износу од 1.000,00 КМ. на име  купо-
вине грађевинског материјала за завршетак 
етаже породичне куће у Мјесној заједници 
Какмуж. 
 Одобрена новчана средства из става је-
дан овог члана биће књижена на конто  
614239 – помоћ  вишечланим породицама. 
 

Члан 2. 
 За реализацију  одлуке задужује се на-
челник општине. 
  

Члан 3. 
 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: 01-022-57/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

11. 
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 11.04.2009. године, донијела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ПОМОЋ ВИШЕЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ 
СТЈЕПАНОВИЋ САВЕ ИЗ ПЕТРОВА 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства из бу-
џета  општине Петрово,  вишечланој породи-
ци Стјепановић (Симо) Саве из Петрова, у из-
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носу од 1.000,00 КМ. на име куповине гра-
ђевинског материјала за доградњу породичне 
куће у Петрову. 
 Одобрена новчана средства из става је-
дан овог члана биће књижена на конто  
614239 – помоћ  вишечланим породицама. 
 

Члан 2. 
 За реализацију  одлуке задужује се на-
челник општине. 
  

Члан 3. 
 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: 01-022-58/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

12. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05), члана 2. 
Одлуке о поступку  давања у закуп и на кори-
штење некретнина општине („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 14/05)  и члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“, број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 11.04.2009. године, донијела је  

 
О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ НЕКРЕТНИНА ОПШТИНЕ  
НА КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Члан 1. 
 Спортским организацијама: ФК “ЗВИ-
ЈЕЗДА“ Какмуж, СТК “ОЗРЕН“ Какмуж и 
ЖФК “СЛОГА“ Какмуж-Петрово, даје се на 
коришћење објекат изграђен на парцели озна-
ченој као к.ч. број 1362/1 уписано у Посје-
довни лист број 1553 за К.О. Какмуж,  што по 
старом премјеру одговара парцели означеној 
као к.ч. број 455/3 уписано у з.к. ул. број 449 
за К.О. Какмуж,  који се састоји од просторија 
у приземљу и на спрату. 
 

Члан 2. 
 ФК “ЗВИЈЕЗДА“ Какмуж дају се на 
кориштење  цијело приземље зграде које се 
састоји од: 

- сале са кухињом, површине од 60,00 
м

2, 
- свлачионица бр. 1, површине од 9,00 

м
2, 

- свлачионица бр. 2, са 2 купатила, 
укупне површине од 20,00 м2, 

- економата, површине од 9,00 м2, 
- канцеларије на спрату, површине од 

21,00 м2, што укупно износи 119,00 м2. 
ЖФК “СЛОГА“ Какмуж-Петрово даје 

се на кориштење једна канцеларија на спрату 
површине од 21,00 м2. 

СТК „ОЗРЕН“ Петрово даје се на кори-
штење велика сала на спрату зграде, повр-
шине од 74,00 м2. 

Спортске организације, као заједничке 
просторије користиће:    

- два санитарна чвора у приземљу об-
јекта,  

- ходнике у приземљу и на спрату 
објекта,  

-степениште зграде. 
  

Члан 3. 
 Објекат из члана 1. ове одлуке даје се 
на коришћење на период од 5 (пет) година, 
без накнаде. 

 
Члан 4. 

Спортске организације из члана 1. ове 
одлуке сносит ће трошкове комуналних ус-
луга (ел.енергија, вода, гријање, одвоз смећа и 
др.) и друге трошкове који настану кориш-
тењем објекта, сразмјерно површини просто-
ра који користе. 

Међусобна права и обавезе по основу 
коришћења просторија у објекту из члана 1. 
ове одлуке ближе ће се регулисати уговором 
између Општине и корисника простора. 
 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику оп-
штине Петрово.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-59/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

13. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), а у вези 



Страна 7 - Број 4                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО             Уторак, 14.04.2009.године 
 

са чланом 5. став 1. Закона о омалдинском 
организовању («Службени гласник Републике 
Српске» број 98/04), члана 37. Статута 
општине Петрово («Службени гласник опш-
тине Петрово» број 17/06), Скупштина опш-
тине Петрово, на сједници одржаној дана 
11.04.2009. године, донијела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

O ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О  ПРИСТУПАЊУ 
ИЗРАДИ КРАТКОРОЧНОГ И СРЕДЊОРО-
ЧНОГ ПЛАНА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о приступању изради крат-
корочног и средњорочног плана омладинске 
политике („Службени гласник општине Пе-
трово“ број 4/08), члан 3. мијења се и 
измијењен гласи: 
 „ Рок за израду приједлога планова из 
члана 1. ове одлуке је 31.12.2009. године“. 
 

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: 01-022-60/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

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 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

AСВАЛТИРАЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
ПУТНИХ ПРАВАЦА У МЈЕСНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ КАКМУЖ – ЛОТ-2 

 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о aсвалтирању и реконструкцији путних пра-
ваца у Мјесној заједници Какмуж – ЛОТ-2 са 
извјештајем о утрошку средстава, број 02-014-
2-123/09. од 24.03.2009. 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: 01-022-61/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

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 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦДП. ПРОЈЕКТА 

 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о реализацији ЦДП пројекта са извјештајем о 
утрошку новчаних средстава, број 02-014-2-
122/09. од 23.03.2009. 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: 01-022-62/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

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), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О НАПЛАТИ 

ТАКСИ У 2008. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај  
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о наплати такси у 2008. години, број 02-014-2-
128/09. од 26.03.2009. 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: 01-022-63/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

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 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О СТАЊУ 

УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о стању уличне расвјете са приједлогом мјера 
за одржавање, број 02-014-2-124/09. од 
25.03.2009. 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: 01-022-64/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

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 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 

 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  У ПЕТРОВУ  

ЗА 2008. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о раду Народне библиотеке у Петрову за 2008. 
годину, број 01/1-620-49/09. од 23.03.2009. 
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: 01-022-65/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

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), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ  
И ПОСЛОВАЊУ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 
„ОЗРЕН“ ПЕТРОВО ЗА 2008. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Скупштина општине усваја Извјештај 
о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ 
Петрово за 2008. годину, број 148/09. од 
25.03.2009. 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: 01-022-66/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 
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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 одр-
жаној дана 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ПО-
СЛОВАЊУ JП „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И 
ОБРАЗОВАЊЕ“ ПЕТРОВО ЗА 2008. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о раду и пословању JП „Центар за културу и 
образовање“ Петрово за 2008. годину, број 19-
03/09. од 23.03.2009. 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: 01-022-67/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

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), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И 
ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈЕ „ПЕТРОВО“ ПЕТРОВО ЗА 2008. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о раду и пословању Туристичке организације 
„Петрово“ Петрово за 2008. годину, број 
29/09. од 16.03.2009. 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: 01-022-68/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

22. 
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 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И 
ПОСЛОВАЊУ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД“ ПЕТРОВО ЗА 2008. 
ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Скупштина општине усваја Извјештај 
о раду и пословању ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Петрово за 2008. годину, број 02-530-
84/09 од 24.03.2009. 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: 01-022-69/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

23. 
 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 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 
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О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  

УТРОШКУ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА  
У 2008. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
о утрошку намјенских средстава из буџета 
општине Петрово у 2008. годину, број 02-014-
2-127/09. од 25.03.2009. 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: 01-022-70/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

24. 
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 11.04.2009. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗА-
ЦИЈИ ПРОГРАМА НАПЛАТЕ И ТРОШЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ 
ПРИВАТНИХ ШУМА 

 

Члан 1. 
 Скупштина општине усваја Извјештај 
Ј.П.Ш. „Шуме Републике Српске“ а.д. Со-
колац – Шумаско газдинство „Добој“ Добој, о 
реализацији Програма наплате и трошења 
средстава за репродукцију приватних шума на 
подручју општине Петрово за 2008. годину, 
број 03-30-1-92/09. од 18.03.2009. 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: 01-022-71/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

25. 
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 11.04.2009. године, донијела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ОТВАРАЊУ НОВЕ ГРУПЕ КОНТА У 
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ И РЕАЛОКАЦИЈИ 
СРЕДСТАВА КОД БУЏЕТСКОГ КОРИ-
СНИКА ЈП „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И 

ОБРАЗОВАЊЕ“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
У Буџету општине Петрово за 2009. 

годину («Службени гласник општине Петро-
во» број15/08), врши се отварање  нове групе 
конта број 821300 – набавка опреме, код  бу-
џетског корисника ЈП „Центар за културу и 
образовање“ Петрово. 
 

Члан 2. 
Код буџетског корисника из члана 1. 

ове одлуке врши се реалокација  средстава у 
буџету општине Петрово за 2009. годину, у 
износу од  2.000,00 КМ, са групе  конта  
613900 – уговорене услуге и то у износу од 
1.000,00 КМ на групу конта 611200- накнаде и 
трошкови запослених и 1.000,00 КМ на групу 
конта  821300 – набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 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: 01-022-72/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

26. 
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 11.04.2009. године, донијела је 
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О  Д  Л  У  К  У 
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ КОД БУЏЕТСКОГ КОРИСНИ-

КА СШЦ „ПЕТРОВО“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
У Буџету општине Петрово за 2009. 

годину («Службени гласник општине Пет-
рово» број 15/08), врши се реалокација  сред-
става код буџетског корисника СШЦ „Пет-
рово“ Петрово у износу од  1.550,00 КМ  са 
групе конта  611200 – накнаде трошкова запо-
слених, на групу конта 613100 – путни трош-
кови. 
 

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: 01-022-73/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

27. 
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 12. став 3. Закона о мини-
старским, 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 11.04.2009. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

''ПЕТРОВО'' ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
           ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ из Петрова, именује 
се за члана Управног одбора Туристичке орга-
низације ''Петрово'' са п.о. Петрово. 
 

Члан 2. 
            Избор и именовање из члана 1. ове од-
луке врши се на вријеме трајања мандата Уп-
равног одбора именованог Одлуком о имено-
вању чланова Управног одбора Туристичке 

организације ''Петрово'' Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број. 5/06). 
 

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: 01-111-9/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

28. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
12. став 3. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 
25/03 и 41/03),  члана 37. Статута општине 
Петрово (''Службени гласник општине Пет-
рово'' број: 17/06), Скупштина општине Пет-
рово, на сједници одржаној дана  11.04.2009 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ СТАРЈЕШИНЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 
            ДРАГАН  ПЕТКОВИЋ  дипл.инг. ма-
шинства из Какмужа, именује се за ста-
рјешину  Професионалне територијалне ват-
рогасне јединице Петрово. 
 

Члан 2. 
            Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на вријеме од четири године. 
 

Члан 3. 
            Именовано лице из члана 1. ове одлуке 
дужно је положити стручни испит за руко-
ваоца акције гашења пожара, у року  годину 
дана од дана ступања ове одлуке на снагу. 
 

Члан 4. 
            Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
''Службеном гласниклу општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                           
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-10/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 
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29. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи  (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05 и 118/05), члана  5. 
под ђ. а у вези са чланом 6. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник  Републике 
Српске број: 75/04), члана 4. Закона о  вла-
диним, министарским и другим именовањима 
Републике Српске (''Службени гласник Репуб-
лике Српске'' број: 25/93), чланa 37. Статута 
општине Петрово (''Службени гласник опш-
тине Петрово'' број 17/06), Скупштина опш-
тине Петрово, у улози Скупштине ЈП. ''Ко-
мунал'' Петрово, на сједници одржаној дана  
11.04.2009.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА  ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈП.''КОМУНАЛ'' ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

            За вршиоце дужности чланова Над-
зорног одбора ЈП.''Комунал'' са п.о. Петрово, 
именују се: 

1. РАДОВАН  КАТАНИЋ из Петрова, 
2. ЗДРАВКО НЕДИЋ из Какмужа, 
3. ДРАГИЊА  ЈОВИЋ из Петрова. 

 
Члан 2. 

           Именовање из члана 1. ове одлуке врши 
се до именовања Надзорног одбора ЈП. ''Ко-
мунал'' Петрово путем јавне конкуренције, а 
нај дуже на вријеме од 60 дана. 
 

Члан 3. 
            Чланови Надзорног одбора из члана 1. 
ове одлуке, између себе изабраће предсје-
дника овог органа. 
 

Члан 4. 
            Одлука ступа на снагу 20.04.2009 годи-
не  а биће објављена  у  ''Службеном глас-
нику општине Петрово '' и огласној плочи 
општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-11/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

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

локалној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број.101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 5.под ђ.а у вези са чланом 6.  Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник  Ре-
публике Српске број: 75/04), члана 9. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (''Службени 
гласник  Републике Српске'' број. 25/93),  чла-
нa 37. Статута општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број.: 17/06), Ску-
пштина општине Петрово, као Скупштина ЈП. 
''Комунал'' са п.о. Петрово, на сједници одр-
жаној дана 11.04.2009.  године, донијела   је 

 
О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА   ИЗБОРА И 
ИМЕНОВАЊА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈП.''КОМУНАЛ'' ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
            Именује се Комисија за провођење по-
ступка избора и именовања Надзорног одбора 
ЈП. ''Комунал'' са п.о. Петрово, у саставу: 

1. МИРА КАТАНИЋ дипл.правник из  Пе-
трова, - предсједник, 

2. ЈОВО НИКОЛИЋ инг.орг.рада из Пет-
рова,   - члан, 

3. ВУКАДИН БЛАГОЈЕВИЋ дипл.прав-
ник из Карановца, - члан, 

4. МИЛЕНА ПАНИЋ дипл.ецц. из Кара-
новца, - члан, 

5. ЈЕЛЕНКО ЂУРАНОВИЋ инг.орг.рада 
из Калуђерице, - члан. 
 

Члан 2. 
            Комисија из члана 1. ове одлуке пос-
тупаће у свему у складу са Законом о ми-
нистарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (''Службени гласник Репуб-
лике Српске'' број 25/03, 41/03 ) и Одлуком о 
утврђивању критерија и расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова Над-
зорног одбора ОЈП.''Комунал'' Петрово (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'' број 1/05). 
 

Члан 3. 
            Задатак Комисије за избор и име-
новање из члана 1. ове одлуке је да  утврди 
благовременост и потпуност пријава приспје-
лих на јавни конкурс за избор и именовање 
Надзорног  одбора ЈП. ''КОмунал''  Петрово, 
размотри приспјеле пријаве и сачини листу са 
ужим избором кандидата који испуњавају 
услове за именовање, по потреби прикупи 
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додатне информације о кандидатима, обави 
интервју са кандидатима који уђу у нужи 
избор и предложи ранг листу са најбољим 
кандидатима те исту достави Скупштини 
општине на даље поступање. 
 

Члан 4. 
            Поступак избора из члана 3. ове одлуке 
комисија је дужна спровести у року 15. дана 
од дана истека јавног конкурса. 
 

Члан 5. 
            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: 01-111-12/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

31. 
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 11.04.2009. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВО-
ЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРОДАЈЕ ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У 

ПЕТРОВУ 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за провођење по-
ступка продаје пословних простора у објекту 
Дома културе у Петрову, путем јавног над-
метања, у саставу: 

1. Мишановић Манда из Петрова,  
- предсједник комисје,   
     Томић Вида из Какмужа,   
- замјеник предсједника Комисије, 

2. Милотић Милан из Калуђерице, 
- члан,     
     Благојевић Вукадин из Карановца,  
- замјеник члана,  

3. Максимовић Драженка из Петрова, 
- члан,       
     Катанић Мира из Петрова,   
- замјеник члана.  
 

Члан 2. 
 Комисија из члана 1. ове одлуке про- 

вешће поступак продаје непокретности у ск-
ладу са одредбама Закона о промету непо-
кретности и Одлуком о продаји пословних 
простора у објекту Дома културе у Петрову. 
 

Члан 3. 
Ова одклука ступа на снагу наредног 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                  
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-13/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

32. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
12. став 3. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 
25/03 и 41/03), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
општине Петрово'' број 68/07), члана 37. Ста-
тута општине Петрово (''Службени гласник 
општине Петрово'' број: 17/06), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној дана 
11.04.2009. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИС-
ТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ''ПЕТРОВО'' 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
          ПЕТАР ЖИВКОВИЋ ауто-саобраћајни 
техничар из Какмужа, именује се за директора 
Туристичке организације ''Петрово'' са п.о. 
Петрово.  
 

Члан 2. 
          Именовање из члана 1. ове одлуке врши 
се на вријеме од четири године. 
 

Члан 3. 
          Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а биће објављена у 
''Службеном гласниклу општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                      
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-14/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 
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33. 
На основу члана 30. алинеја 23. 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 Пет-
рово» број 10/05 и 7/07), Скупштина општине 
Петрово, након разматрања Извјештаја о раду 
начелника општине за 2008. годину, на сје-
дници одржаној дана 11.04.2009. године, до-
нијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

I 
 Скупштина општине Петрово прихваћа 
Извјештај о раду начелника општине за 2008. 
годину број 02-014-2-131/09 од 27.03.2009. 
године, и позитивно оцјењује његов рад у 
извјештајном периоду, цијенећи да се исти 
одвијао у складу са законом, општим  актима 
општине и одлукама Скупштине општине, у 
оквиру буџета општине, у интересу општине 
као локалне заједнице и за добробит свих ње-
них грађана. 
 

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: 01-013.2-7/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

34. 
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 наплате средстава за 
репродукцију шума у приватној својини на 
подручју општине Петрово у 2009. години, на 
сједници одржаној дана 11.04.2009. године, 
донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

I 
 Скупштина општине Петрово прихваћа  

 
План наплате средстава за репродукцију шу-
ма у приватној својини на подручју општине 
Петрово у 2009. години број 66-39/09 од 
02.03.2009. 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: 01-013.2-8/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

35. 
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 раду Опш-
тинског спортског савеза „Петрово“ Петрово 
од 01.01. до 31.12.2008. године, на сједници 
одржаној дана 11.04.2009. године, донијела је 
следећи 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

I 
 Скупштина општине Петрово прихвата 
Информацију о раду Општинског спортског 
савеза „Петрово“ Петрово од 01.01. до 31.12. 
2008. године, број 66-39/09 од 02.03.2009. 
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: 01-013.2-9/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

36. 
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 
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члана 134. Пословника Скупштине општине 
(«Службени гласник општине Петрово» број 
10/05 и 7/07), Скупштина општине Петрово, 
након разматрања Извјештаја о раду и пос-
ловању ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово за 
2008. годину, на сједници одржаној дана 
11.04.2009. године, донијела је следеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 
I 

 Скупштина општине Петрово захти-
јева од директора и Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља „Озрен“ Петрово да одмах сачине 
план и програм за покриће губитака у пос-
ловању ове установе и исти доставе оснивачу 
на знање и даљње поступање. 
 

ІІ 
 Скупштина општине тражи од дирек-
тора ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово да 
изврши рационализацију броја запослених 
радника у овој здравственој установи, пола-
зећи од броја становника општине  и здра-
вствених услуга које здравствене установе  у 
складу са законом и подзаконским актима 
пружају грађанима у оквиру примарне здра-
вртвене заштите, те да у том циљу одмах 
приступи изради и доношењу новог акта о 
систематизацији радних мјеста и исти достави 
оснивачу ради давања сагласности  у складу 
са чланом 19. став 1. тачка 4. Закона о сис-
тему јавних служби („Службени гласник Ре-
публике Српске» број 68/07). 
 

III 
 Ови закључци ступају на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће обја-
вљен у «Службеном гласнику општине Пе-
трово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-10/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

37. 
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 Извјештаја о наплати такси 
у 2008. години, на сједници одржаној дана 
11.04.2009. године, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 Скупштина општине Петрово тражи од 
Пореске управе Републике Српске – Под-
ручни центар Добој, да у складу са Законом о 
пореској управи – Пречишћени текст («Служ-
бени гласник Републике Српске» број 112/07, 
22/08) предузме мјере на наплати и изврши 
наплату неизмирених пореских обавеза зак-
ључно са 2008. годином, од свих пореских об-
везника са сједиштем, односно пребива-
лиштем на подручју општине Петрово. 
 

II 
 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: 01-013.2-11/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

38. 
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 Извјештаја ЈПШ „Шуме 
Републике Српске“ а.д. Соколац – Шумско 
газдинство „Добој“ Добој о реализацији Про-
грама наплате и трошења средстава за репро-
дукцију приватних шума на подручју опш-
тине Петрово за 2008. годину, на сједници 
одржаној дана 11.04.2009. године, донијела је 
следеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

I 
 Скупштина општине Петрово изражава 
незадовољство у погледу предузимања струч-
них и управних послова везаних за газдовање 
шумама у приватном власништву, а тиме и 
извршавањем послова који прозилазе из уго-
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вора број 03-122-4/08., закљученог између оп-
штине Петрово и Шумаског газдинства „До-
бој“ Добој дана 21.04.2008. године. 
 

ІІ 
 Скупштина општине Петрово захтије-
ва, да се у корист буџета ове општине изврши 
упата припадајућег јој износа средстава ос-
тварених по основу накнада за обављање пос-
лова од општег интереса у шумама у при-
ватној својини (ФУШ) на подручју ове опш-
тине у 2008. години, јер је општина Петрово 
из властитих средстава у цјелости подмирила 
трошкове израде и доношења Шумско-прив-
редне основе за шуме у приватном влас-
ништву. 
 

III 
 Скупштина општине тражи од Шумс-
ког газдинства „Добој“ Добој и Шумске уп-
раве Петрово, да предузму све потребне мјере 
на заштити шума од противправног прис-
вајања, коришћења, уништавања и других 
противправних радњи у смислу члана 64. као 
и да се сјеча стабала у шуми врши у складу са 
чланом 69. став 1. и 70. став 1. Закона о шу-
мама („Службени гласник Републике Српске“ 
број 75/08). 
 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-013.2-12/09 
Датум: 13.04.2009.  
___________________________________________________________ 

39. 
На основу члана 1. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласник БиХ“, број 49/04,1 9/05, 52/05, 8/06, 
24/06, 70/06), Упутство о примјени Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“ 03/05) као и Закона о измјенама закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 
12/09)  и члана 56. Статута општине Петрово 
(Службени гласник општине Петрово 17/06) 
Начелник Општине Петрово донио је: 

 
И З М Ј Е Н Е  П Р А В И Л Н И КА 

О НАБАВЦИ РОБА, ВРШЕЊУ УСЛУГА  
И УСТУПАЊУ РАДОВА 

 
Члан 1. 

У Правилнику о набавци роба, вршењу 
услуга и уступању радова („Службени глас-
ник општине Петрово“ бр.18/06) у члану 11. 
број „30.000,00“ замјењује се бројем 
„50.000,00“ а број „60.000,00“ замјењује се 
бројем „80.000,00“. 
 

Члан 2. 
У члану 36.став 1. број „3.000,00“ зам-

јењује се бројем „6.000,00“ 
 

Члан 3. 
Ове измјене правилника ступају на 

снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Петрово“ 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-47/09 
Датум: 15.04.2009. 
___________________________________________________________ 

40. 
На основу члана 1. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 
24/06, 70/06), Упутство о примјени Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“ 03/05) као и Закона о измјенама закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 
12/09)  и члана 56. Статута општине Петрово 
(Службени гласник општине Петрово 17/06) 
Начелник Општине Петрово д о н o с и: 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ДИРЕКТНОМ СПОРАЗУМУ 
 

Члан 1. 
Правилник о поступку директног спо-

разума (у даљем тексту: Правилник) дефи-
нишу  се основе припреме и вођења поступка 
директног споразума у општини Петрово (у 
даљем тексту Општина) 

 
Члан 2. 

(1)Поступак директног споразума се 
примјењује приликом набавке роба, услуга и 
радова чија је вриједност процјењена  од стра-
не Општинe на износ до 5.000,00 КМ. 

(2)Директан споразум је поступак ко-
јим Општина тражи приједлог цијене или по-
нуду од једног добављача за испоруку робе, 
даваоца услуга или извођача радова, те врши 
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преговоре или прихвата понуђену цијену, као 
услов за коначни споразум. 

(3) Укупна годишња вриједност свих 
набавки у општини ,путем директног спо-
разума, не смије прећи 10% укупног годи-
шњег буџета предвиђеног за набавке у Опш-
тини. 

 

Члан 3. 
  (1)Општина не може спровести посту-
пак директног споразума са намјером да врши 
дискриминацију или фаворизузје било којег 
добављача. 

(2) Поступак директног споразума се 
спроводи на начин да осигура поштовање 
принципа утврђених чланом 1. Закона о јав-
ним набавкама БиХ.(У даљем тексту Закон)
               

Члан 4. 
 (1)Процјењивање вриједности набавке 
врши се у складу с чланом 6.став 5 и 7 и чла-
ном 8. Закона и чланом 8. Упуства о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ  ( „Службени 
гласник БиХ“, бр.3/05). 
 (2) Процјењена вриједност набавке мо-
же се заснивати на цијенама претходних , сли-
чних набавки, каталога добављача, или из ис-
траживања тржишта које је претходно ура-
ђено или је урађено у вријеме конкретне на-
бавке путем директног споразума. 
 (3) Процјењена вриједност набавке мо-
ра бити важећа у тренутку када Општина зат-
ражи приједлог цијене или понуду од једног 
добављача. 
 

Члан 5. 
 Након пријема понуде од стране једног 
добављача, а прије доношења рјешења о дире-
ктном споразуму, Комисија за јавне набавке 
Општине ( у даљем тексту Комисија) раз-
матра понуду и, узимајући у обзир принцип 
најефикаснијег кориштења јавних средстава, 
опредјељује се да ли ће : 
а)прихватити приједлог цијене , 
б) преговарати о истој , 
в) у случају неприхватљивости цијене, од-
носно неповољног исхода преговора, обра-
тити се другом добављачу да достави пријед-
лог цијене, односно понуде или 
г) одабрати другу врсту поступка, у складу са 
Законом. 

 

Члан 6. 
(1)Комисија  ће  пажљиво  размотрити 

захтјеве Општине који се односе на робу, 
услуге или радове. 

(2) Захтјев за приједлог цијене или по-
нуде обухвата детаљан опис робе, услуга или 
радова који се траже, укључујући и реле-
вантне факторе попут: 

а) количине, 
б) техничког описа ,  
в)естетских и функционалних захтјева,  
г) мјеста испоруке, 
д) рока за испоруку и сл, а примјерено 

предмету набавке. 
 

Члан 7. 
(1)Узимајући у обзир члан 2.и3. овог 

правилника Комисија врши избор добављача 
којег ће позвати и тако спровести активност 
набавке. 

(2) Прије одлуке о позивању одређеног 
добављача, Комисија провјерава ситуацију на 
тржишту робе, услуга и радова, посебно, 
тржишну цијену робе ,услуга или радова ,који 
су предмет набавке. 

(3) Комисија одабире добављача на 
начин који гарантује адекватну размјену ври-
једности за новац. 

 

Члан 8. 
(1)Одабраном добављачу се достављају 

сви захтјеви који се односе на робу, услуге 
или радове који се намјеравају набавити. 

(2) Узимајући у обзир комплексност 
набавке, Комисија даје добављачу довољно 
времена да припреми приједлог цијене или 
понуде, када тражи приједлог исте. 

(3) Слиједећи принцип добре праксе у 
набавци Комисија предлаже Начелнику Опш-
тине (у даљем тексту:Начелник) доношење 
рјешења о избору добављача, који је довољно 
квалификован да уредно изврши уговор. 

(4) Комисија пажљиво оцјењује пону-
ђену робу, радове или услуге у односу на зах-
тјеве које је сама утврдила. 

(5)Када воде преговоре који се односе 
на приједлог цијене, чланови Комисије ће 
поступати у складу са добром комерцијалном 
праксом. 
 

Члан 9. 
(1) Чланови Комисије ће водити рачуна 

да договорена или прихваћена цијена не буде 
већа од одговарајуће тржишне цијене. 

(2)Општина може вршити набавке ди-
ректним споразумом на начин да закључи 
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посебан уговор у писменој форми када се 
ради о набавци веће вриједности. 

(3) Директни споразум сматра се зак-
љученим и када Општина прихвати рачун или 
други основ за плаћање, у случају: 

а) набавки чија вриједност износи 
5000,00 КМ или мање, директни споразум 
сматра се закљученим уз прилагања одгова-
рајуће документације и 

б) набавки чија је вриједност већа од 
5000,00 КМ, набавка директним споразумом, 
доказује се наруџбеницом Општине или уго-
вором у писменој форми. 

(4)Комисија мора бити у могућности 
да докаже да су принципи јавних набавки за- 
довољени у конкретном поступку директног 
споразума. 
 

 
 

 
Члан 10. 

У поступку директног споразума до-
бављач има право поднијети приговор на-
челнику, а жалба није допуштена. 

 
Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гла-
снику општине Петрово“ 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
 

Број: 02-014-1-48/09 
Датум: 15.04.2009. 
___________________________________________________________ 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.  

За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата: 60,00 КМ. 
Цена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/260-190. 
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