СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________

Број: 1

Петрово, 05.02.2013. године

Година: XXІ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
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), а у вези са чланом 10. став 1.
Пословника Скупштине општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“
број: 10/05, 7/07), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 31.01.
2013. године, донијела је сљедећу
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО
Члан 1.
Верификујe се мандат одборника
Скупштине општине Петрово, након Локалних избора у Босни и Херцеговини, одржаних 07.10.2012. године, Митрић Душку
са листе Социјалистичке партије Републике Српске.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-2/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,
118/05), члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српскe'' број: 25/03, 41/03), члана 5.
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Српске'' број: 75/04) и
члана 37. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'', број:
17/06), Скупштина општине Петрово у фу-

нкцији Скупштине ЈКП. „Вода“ Петрово,
на сједници одржаној дана 31.01.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈA И РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП.''ВОДА''
ПЕТРОВО
I
Расписује се јавни конкурс за избор
и именовање чланова Надзорног одбора
ЈКП. «Вода» са п.о. Петрово.
Надзорни одбор из претходног става овог члана састоји се из три члана.
Избор и именовање на позиције из
става 1. овог члана врши се на вријеме од
четри године.

Оглас за упражњене позиције из
члана 1. ове одлуке садржават ће опште
услове прописане Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број: 25/03, 41/03) и посебне услове из члана 3. ове одлуке.

Поред општих услова прописаних
законом, кандидат за члана надзорног одбора мора да испуњава и сљедеће посебне
услове:
- да има најмање ССС, друштвеног
или техничког смјера,
- радно искуство од три (3) године у
струци са ВСС и ВС, односно пет (5)
година са ССС,
- да познаје област пословања и
дјелатности којима се предузеће бави,
- да зна права и обавезе надзорног
одбора,
- да има способност и знање за управљање финансијским и људским ресурсима.
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V
Оглас о упражњеним позицијама из
члана 1. ове одлуке биће објављен у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и
дневном листу доступном најширој јавности, са роком пријављивања од 15 дана,
рачунајући од дана објављивања у сваком
од наведених гласила појединачно.
V
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-3/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број. 101/04, 42/05 и
118/05), члана 13. став 1. Закона о приватизацији државних станова („Службени
гласник Републике Српске“, број 118/11) и
члана 37. Статута општине Петрово,
(„Службени гласник општине Петрово“,
број 17/06), Скупштина општине Петрово
на сједници одржаној дана 31.01.2013.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИВАТИЗАЦИЈИ СТАМБЕНИХ
ЈЕДИНИЦА
Члан 1.
Општина Петрово даје у откуп 7
(седам) стамбених јединица у Петрову, које су изграђене од 1997. – 2005. године у
оквиру Пројекта стамбеног збрињавања
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије.
Право располагања стамбеним јединицама на општину Петрово пренијела је
Влада Републике Српске, Одлуком о преносу права располагања и коришћења на
стамбеним јединицама у државној својини
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 129/11).
Члан 2.
Предмет приватизције је 7 (седам)
стамбених јединица и то:
а) 3 стамбене јединице-стана у Улици Озренских одреда бб. к.о. Петрово у
првој грађевинској зони и то:

1. двособан стан површине 66,04
м2, број улаза 8, приземље у згради П+1,
изграђен на парцели означеној као к.ч.
3824/8, уписаној у Пл. бр. 1505, к.о. Петрово, којој парцели по старом премјеру одговара к.ч. бр. 161/25, з.к. уложак број 525,
корисник стана Јокић Југослав,
2. двособан стан површине 63,96
м2, број улаза 5, приземље у згради П+1
изграђен на парцели означеној као к.ч.
3824/8, уписаној у Пл. бр. 1505, к.о. Петрово, којој парцели по старом премјеру одговара к.ч. бр 161/25, з.к. уложак број 525 корисник стана Божић Драган,
3. двособан стан површине 64,75
м2, број улаза 1, приземље у згради П+1
изграђен на парцели означеној као к.ч.
3824/8, уписаној у Пл. бр. 1505, к.о. Петрово, којој парцели по старом премјеру
одговара к.ч. бр 161/25, з.к. уложак број
525 корисник стана Недић Младен,
б) 3 стамбене јединице-стана, у
Улици Драже Михаиловића бб, к.о. Петрово у првој грађевинској зони и то:
1. једнособан стан површине 38,14
м2, број улаза 1, приземље у типској кући
„Д“, изграђен на парцели означеној као к.ч.
3773/8, уписаној у Пл. бр. 1505, к.о. Петрово, којој парцели по старом премјеру одговара дио парцеле к.ч. бр 355/53, з.к. уложак број 492 корисник стана Томић Смиљана,
2. једнособан стан површине 38,14
м2, број улаза 1, приземље у типској кући
„Д“, изграђен на парцели означеној као к.ч.
3773/8, уписаној у Пл. бр. 1505, к.о. Петрово, којој парцели по старом премјеру
одговара дио парцеле к.ч. бр 355/53, з.к.
уложак број 492 корисник стана Благојевић Борка,
3. једнособан стан површине 37,84
м2, број улаза 2, приземље у типској кући
„Д“, изграђен на парцели означеној као к.ч.
3750, уписаној у Пл. бр. 1505, к.о. Петрово,
којој парцели по старом премјеру одговара
дио парцеле к.ч. бр 355/52, з.к. уложак број 492 корисник стана Деспотовић Марица,
в) 1 стамбена јединица-стан, површине 48,76 м2 у Улици Драже Михаиловића бб, к.о. Петрово у првој грађевинској
зони и то:
1. двособан стан површине 48,76
м2, број улаза 1, приземље у типској кући
„Б“ изграђен на парцели означеној као к.ч.
3773/7, уписаној у Пл. бр. 1505, к.о.
Петрово, којој парцели по старом премјеру
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одговара дио парцеле к.ч. бр 355/51, з.к.
уложак број 492 корисник стана Јокановић
Загорка.
Члан 3.
У откуп се дају површине стамбених јединица-станова из члана 2. ове одлуке утврђене снимањем тлоцрта станова.
Члан 4.
Поступак приватизације стамбених
јединица из ове одлуке проводи се у складу са Законом о приватизацији државних
станова.
Члан 5.
Трошкове који настану у поступку
приватизације стамбених јединица из тачке 2. Одлуке сносе купци стамбених јединица-станова.
Члан 6.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за општу управу и Одјељење
за урбанизам и стамбено-комуналне послове општине Петрово.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-4/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 30. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 2. Одлуке о поступку давања у закуп и на кориштење некретнина
општине („Службени гласник општине
Петрово“ број 14/05, 1/06 и 6/09), чланa 37.
Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 17/06), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 31.01.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ
ЏУДО КЛУБУ „ОЗРЕН“ ПЕТРОВО
І
Џудо клубу „Озрен“ Петрово, дају
се на кориштење без накнаде, пословне

просторије у Дому културе у Петрову, изграђеном на парцели означеној по новом
премјеру као к.ч. број 3688/3 к.о. ПетровоБрђани што се по старом премјеру односи
на парцелу 155/113 к.о. Петрово-Брђани и
то просторије не другом спрату како слиједи:
-просторија нумерисана према пројектној документацији као простор број 15
површине 106,33 m2
- просторија нумерисана према пројектној документацији као простор број 8
површине 6,65 m2
-просторија нумерисана према пројектној документацији као простор број 9
површине 7,01 m2
-просторија нумерисана према пројектној документацији као простор број 16
површине 4,20 m2
-просторија нумерисана према пројектној документацији као простор број 17
површине 4,20 m2
ІІ
Џудо клубу „Озрен“ Петрово даје
се без накнаде и право кориштења заједничких дијелова зграде који служе за
редовну употребу просторија из члана І
ове одлуке и то:
1. У приземљу просторије нумерисане према пројектној документацији као:
- простор број 1. - вјетробран од
8,21 m2
- простор број 2. – фоаје са гардеробом од 71,62 m2
- простор број 61. – пролаз и степениште од 14,32 m2,
- простор број 63. - пролаз од 4,07
m2
2. На првом спрату, просторије нумерисане према пројектној документацији
као:
- простор број 7 - степениште од
14,32 m2,
3. На другом спрату, просторије нумерисане према пројектној документацији
као:
-простор број 7 – степениште од
14,46 m2,
-простор број 3 површине 90,75 m2
-простор број 10 површине 4,80 m2
-простор број 11 површине 2,63 m2
-простор број 12 површине 2,22 m2
-простор број 13 површине 2,61 m2
-простор број 14 површине 2,22 m2
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ІІІ
Пословне просторије из члана І и ІІ
ове одлуке, дају се на кориштење без накнаде, на период од деведесет (90) дана, а
међусобна права и обавезе по основу кориштења пословних просторија, као и обавезе подмирења трошкова који настану кориштењем пословних просторија, ближе ће
се регулисати уговором.
ІV
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-5/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 37. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 31.01.
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИЈИ ЗА ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОДРЕЂЕНИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава из
Буџета општине Петрово за 2013. годину у
износу до 1.600,00 КМ на име субвенционисања трошкова снабдијевања питком
водом одређених категорија становништва.
Износ који се субвенционира за потрошаче из социјално-угрожене категорије
становништва јесте цијена воде за 5m3 воде мјесечно по домаћинству.
Члан 2.
Одобрава се исплата средстава из
Буџета општине Петрово за 2013. годину у
износу до 2.200,00 КМ на име субвенционисања трошкова одвоза смећа из домаћинства одређених категорија становништва.
Износ који се субвенционира за потрошаче из социјално-угрожене категорије
становништва јесте 50% од утврђене цијене одвоза смећа из домаћинства.

Члан 3.
Субвенције по оба основа се односе
на:
- породице у којима живе дјеца са
посебним потребама,
- кориснике новчане помоћи социјалне заштите и кориснике туђе његе и
помоћи, ако им је то једини извор прихода,
- породице са четворо и више дјеце,
- породице са тешко обољелим
члановима домаћинства (дијализа бубрега,
малигна малигна обољења и сл.) .
Члан 4.
Новчана средства за субвенцију ће
се уплаћивати мјесечно, на пословни рачун ЈКП «Вода» Петрово, на основу испостављених рачуна предузећа са поименично набројаним корисницима, а са конта број 416-129 – субвенције за воду и за
одвоз смећа одређеним категоријама становништва.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу 8 дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-6/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), а у вези са чланом 30. ст.
2. Закона о угоститељству („Службени гласник Републике Српске“ број 15/10, 57/12),
чланом 2. ст. 2. Уредбе о критеријима за
одређивање радног времена у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“ број 44/11), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана
31.01.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ ОДРЕЂИВАЊУ
РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИМ
ОБЈЕКТИМА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Одлуци о одређивању радног вре-
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мена угоститељским објектима на подручју општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 3/12 ) у члану 5.
става 1. број ''24,00'' замјењује се бројем
''01,00'', а број ''23,00'' замјењује се бројем
''24,00''.
Члан 2.
Члан 8. мијења се и измјењен гласи:
''За угоститељске објекте који су
код надлежног општинског органа управе
регистровани као ноћни клуб, прописује се
радно вријеме од 18,00 до 02,00, са могућношћу продужења радног времена''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-7/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05 и
18/05), члана 37. Статута општине Петрово
(''Службени гласник општине Петрово''
број 17/06), члана 85. став 1. Пословника
Скупштине општине Петрово (''Службени
гласник општине Петрово'' број 10/05 и
7/07), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 31.01.2013. године,
донијела је
ПРОГР АМА РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У
2013. ГОДИНИ
I – УВОД
Полазећи од улоге и позиције општине као јединице локалне самоуправе, и
Закона о локалној самоуправи, који локалну самоуправу дефинише као право грађана да непосредно и преко својих слободно и демократски изабраних представника, учествују у остваривању заједничких интереса становника локалне заједнице, као и право и способност органа локалне самоуправе да регулишу и управљају у границама закона јавним пословима
који се налазе у њиховој надлежности, а у
интересу локалног становништва, Скупштина општине Петрово својим дјеловањем
у 2013. години стварат ће правне прет-

поставке за самоодрживост општине као
локалне заједнице, већи стандард грађана,
побољшање услуга општинске администрације, јачање финансијске дисциплине
и стварање ефикасне локалне управе.
Овај програм рада представља оквирни обим послова који ће бити предмет
скупштинске расправе и одлучивања у
2013. години.
Програм рада за 2013. годину оставља могућност да се у оквиру закона и
Статута општине, Скупштина општине бави и свим другим питањима које наметне
друштвена, економска или политичка ситуација.
Скупштина општине ће расправљати и одлучивати и о свим другим питањима која нису предвиђена овим програмом рада а која произилазе или произиђу из закона и других законских или
подзаконских аката, из захтјева грађана,
одборника, правних лица или из потребе
да се из надлежности Скупштине општине
одређено питање стави на дневни ред Скупштине.
Програмом рада утврђују се конкретна питања, оквирни рокови и носиоци
припреме аката.
Питања и теме у програму рада
Скупштине општине за 2013. годину разврстане су квартално - по тромјесечјима.
II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА.
ЈАНУАР – МАРТ
1. Обрачун буџета општине за
2012. годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
2. Извјештај о извршењу буџета
општине за 2012. годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
3. Извјештај о кандидованим,
окончаним и нереализованим пројектима у 2012. години, са приједлогом мјера за реализацију.
Обрађивач: надлежна одјељења Административне службе општине;
4. Информација о обављању ветеринрске заштите животиња на општини.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;

Страна 6 - Број 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Уторак, 05.02.2013. године

5. Информација о стању у области шумарства на подручју општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
6. Приједлог одлуке о подстицајима у пољопривреди за 2013. годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
7. Приједлог Одлуке о помоћи породицама са више чланова домаћинства
у 2013. години.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
8. План и програм капиталних
улагања у 2013. години.
Обрађивач: надлежна одјељења Административне службе општине;
9. Програм утрошка намјенских
средстава из буџета општине у 2013. години.
Обрађивач: надлежна одјељења Административне службе општине;
10. Извјештај о рјешавању предмета у управном поступку у 2012. години.
Обрађивач: надлежна одјељења Административне службе општине;
11. Приједлог Одлуке о организацији манифестације „Васкршњи крос“.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
12. Извјештај о наплати такси у
2012. години.
Обрађивач: надлежна одјељења Административне службе општине;
13. Извјештај о утрошку намјенских средстава у 2012. години.
Обрађивач: надлежна одјељења
Административне службе општине;
14. Приједлог Одлуке о организацији манифестације „Озренски планинарски маратон“ .
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
15. План прољетне сјетве на подручју општине Петрово.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
16. Приједлог Одлуке о радном
времену угоститељских објеката.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
17. Извјештај о реализацији скупштинских одлука и закључака у 2012.
години.

Обрађивач: надлежна одјељења Административне службе општине;
18. Извјештаји о раду Одјељења
Административне службе општине у
2012. години.
Обрађивач: одјељења Административне службе општине;
19. Информација о стању привреде на подручју општине Петрово.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
20. Извјештај о раду Стручне службе Скупштине општине у 2012. години.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
21. Приједлог Плана и програма
одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева у 2013 години.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
22. Приједлог Одлуке о одржавању уличне расвјете.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
23. Приједлог Одлуке о субвенцији комуналних услуга одређеним категоријама становништва.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
24. Извјештај о раду комуналне
полиције у 2012. години,
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
25. Приједлог Одлуке о усвајању
и провођењу Просторног плана општине
Петрово 2012-2021.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
26. Приједлог Одлуке о изради
пројектне документације по основу Студије о водоснабдјевању општине.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
27. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске
цијене м2 корисне стамбене површине
на подручју општине у 2012. години.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
28. Извјештај о реализацији Акционог плана социјалног укључивљња у
систем социјалне/дјечије заштите 20102012 година.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
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29. Приједлог Акционог плана социјалног укључивљња у систем социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Петрово за 2013-2014
годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
30. Приједлог Одлуке о приватизацији стамбених јединица.
Обрађивач: Одјељење за општу управу;
31. Извјештај о раду Службе Цивилне заштите за 2012 годину.
Обрађивач: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите;
32. Приједлог Одлуке о изради
процјение угрожености од елементарне
непогоде и друге несреће.
Обрађивач: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите;
33. Приједлог Одлуке о приступању изради Програма развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања.
Обрађивач: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите;
34. Приједлог Плана противпожарне заштите за подручје општине Петрово.
Обрађивач: Одјељење за општу
управу-Служба цивилне заштите;
35. Информација о стању безбједности на подручју општине Петрово за
2012 годину.
Обрађивач: ЦЈБ Добој – Полицијска
станица Петрово;
36. Информација о стању предмета који се воде у Правобранилаштву Републике Српске-Сједиште замјеника у
Добоју за период 01.01. до 31.12.2012. године, гдје се као тужена односно тужилац појављује општина Петрово.
Обрађивач: Правобранилаштву Републике Српске-Сједиште замјеника у
Добоју;
37. Планови и програми рада и
пословања јавних предузећа и установа
чији је оснивач општина Петрово, за
2013. годину;
Обрађивач: јавна предузећа и установе;
38. Извјештаји о раду и пословања јавних предузећа и установа чији
је оснивач општина Петрово, за 2012. годину;
Обрађивач: јавна предузећа и
установе;

39. Извјештај о утрошку новчаних средстава од прве емисије обвезница.
Обрађивач: ЈКП „Вода“ Петрово;
40. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Надзорног одбора ЈКП.''Вода''
Петрово.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
41. Приједлог Одлуке о именовању комисије за провођење поступка избора и именовања Надзорног одбора
ЈКП. ''Вода'' Петрово.
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање и Стручна служба Скупштине
општине;
42. Приједлог Одлуке о именовању секретара Скупштине општине.
Обрађивач. Комисија за пров.
поступка за избор и именовање;
43. Приједлог одлука о именовању начелника одјељења Административне службе општине Петрово.
Обрађивач. Комисија за пров. поступка за избор и именовање,
44. Приједлог Одлуке о разрјешењу ОИК-е Петрово.
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање;
45. Приједлог Одлуке о измјени
Одлуке о издавању билтена општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
46. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор старјешине ДВД-е Петрово.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
47. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за провођење поступка
избора старјешине ДВЈ-е Петрово.
Обрађивач. Комисија за избор и
именовање;
48. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Туристичке организације ''Петрово'' Петрово.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
49. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за провођење поступка
избора и именовања директора Туристичке организације ''Петрово'' Петрово.
Обрађивач. Комисија за избор и
именовање;
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50. Приједлог Одлуке о именовању Надзорног одбора ЈКП. ''Вода'' Петрово.
Обрађивач: Комисија за пров. поступка за избор и именовање;
51. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈУ. ''Центар за
социјални рад'' Петрово.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
фин. и друштвене дјелатности;
52. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за провођење поступка избора и именовања директора ЈУ. ''Центар за социјални рад'' Петрово.
Обрађивач. Комисија за избор и
именовање;
53. Приједлог Одлуке о давању
сагласности на цјеновник комуналних
услуга.
Обрађивач: ЈКП. „Вода“ Петрово;
54. Извјештај о проведеним Локалним изборима 2012, у изборној јединици 045Б Петрово.
Обрађивач: ОИК-а Петрово;
55. Приједлог Одлуке о накнадама за вршењње одборничке дужности
и рад у радним тијелима Скупштине
општине.
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање;
56. Информација о правном статусу и усклађености конститутивних и
општих аката јавних предузећа и установа.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
фин. и друштвене дјелатности.
АПРИЛ – ЈУНИ
1. Извјештај о извршењу буџета
општине за период 01.01. – 30.03.2013.
го-дине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
2. Информација о стању у области
запошљавања на подручју општине у
2012. години.
Обрађивач: Завод за запошљавање
Републике Српске – Биро Петрово;
3. Информација о стању у области задругарства и пољопривреде.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
4. Информаија о стању у области
јавног информисања на подручју општине.

Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
5. Информација о упису ученика
у први разрен основних школа.
Обрађивач: ОШ. „Вук Караџић“
Петрово и ОШ. „Свети Сава“ Какмуж;
6. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкиурса за избор и именовање Општинске изборне комисије
Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине.
7. Приједлог Одлуке о именовању
Комисије за избор и именовање Општинске изборне комисије Петрово.
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање ОИК-е и Стручна служба Скупштине општине;
8. Приједлог Одлуке о именовању Општинске изборне комисије Петрово.
Обрађивач: Комисија за пров. избора и именовања ОИК-е и Стручна служба Скупштине општине;
9. Извјештај о реализацији Плана и програма одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева у 2012.
години.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
10. Приједлог Нацрта измјена и
допуна Урбанистичког плана Петрово.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
11. Извјештај о окончању пројекта реконструкције водоводног система
Какмуж-Петрово 2.Фаза.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
12. Приједлог Одлуке о давању
сагласности на листу споменика и спомен обиљежја од значаја за општину
Петрово.
Обрађивач: Одјељење за општу
управу,
13. Приједлог Одлуке о утврђивању и упућивању у јавну расправу
Нацрта Стратешког плана развоја општине Петрово за период 2013-2018 годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
14. Приједлог Одлуке о доношењу Стратешког плана развоја општине
Петрово за период 2013-2018. година.
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Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
15. Извјештај о давању у закуп и
на кориштење некретнина општине и
начину управљања имовином општине.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
16. Приједлози Одлука о усклађивању аката јавних предузећа и установа,
са Законом/Уредбом о класификацији
дјелатности .
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
17. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор Управног
одбора Народне библиотеке у Петрову.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
18. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за провођење поступка избора и именовања Управног одбора Народне библиотеке у Петрову.
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање и Стручна служба С.О-е,
19. Приједлог Одлуке о именовању Управног одбора Народне библиотеке у Петрову.
Обрађивач: Комисија за пров.поступка избора и Стручна служба С.О-е,
20. Приједлог измјена и допуна
Пословника Скупштине општине Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине,
21. Приједлог Статута о измјенама и допунама Статута општине Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине,
22. Приједлог Одлуке о раду збора
грађана.
Обрађивач: Одјељење за општу
управу и Стручна служба С.О-е,
23. Приједлог Одлуке о расписивању избора за Савјете Мјесних заједница
Обрађивач: Одјељење за општу управу и Стручна служба С.О-е,
24. Приједлог Одлуке о продаји
непокретности општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
Одјељење за прост.уређење и стамб.-комуналне послове,

25. Приједлог Одлуке о организацији манифестације ''Госпоински сусрети ''.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
26. Извјештај о проведеним изборима у мјесним заједницама.
Обрађивач: Општинска избоорна
комисија Петрово,
27. Приједлог Одлуке о продаји
непокретности општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
28. Приједлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања.
Обрађивач: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите,
29. Приједлог Одлуке о формирању Штаба за ванредне прилике.
Обрађивач: Одјељење за општу
управу-Служба цивилне заштите,
30. Информација о стању и материјалном положају омладинских организација и удружења на подручју општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
31. Информација о стању жељезничког, аутобуског и такси превоза путника на подручју општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
32. Информација о стању ел. мреже и снабдјевању грађана ел.енергијом.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
33. Информација о социјалном
стању и положају грађана општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
34. Информација о правном статусу и стању у предузећима на подручју
општине у којима није извршена приватизација државног капитала.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
35. Информација о стању привреде на подручју општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
36. Информација о правном статусу и стању у предузећу ''УТРЦ. ''Терме-Озрен'' а.д. Какмуж.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
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37. Приједлог Одлуке о листи стручњака.
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање и Стручна служба С.О-е,
38. План рада Начелника општине за мандатни период 2012-2016. година.
Обрађивач: Начелник општине.
ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР
1. Информација о упису ученика
у СШЦ Петрово, са освртом на успјех
ученика, стање кадрова и материјални
положај школе.
Обрађивач: СШЦ Петрово;
2. Извјештај о извршењу буџета
општине за период 01.01. – 30.06.2013.
год.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности
3. Информација о стању културе
и културних садржаја.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности и ЈП.
„Центар за културу и образовање Петрово“
Петрово;
4. Информација о одржаним манифестацијама на подручју општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
5. Информација о стипендирању
студената.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
6. План јесење сјетве на подручју
општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
7. Приједлог Одлуке о продаји
грађевинског земљишта.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
8. Извјештај о стању улица, путева и путне мреже на подручју општине.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
9. Приједлог Одлуке о грађевинском земљишту.
10. Приједлог Програма зимског
одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
11. Приједлог Одлуке о именовању Организационог одбора за обиљежавање Крсне славе и дана општине Пет-

рово,
Начелник општине,
12. Приједлог Одлуке о додјели
општинских награда и признања у 2013.
години,
Обрађивач: Комисија за награде и
признања;
13. Приједлог Оквирног програма обиљежавања Дана и Крсне славе
општине.
Обрађивач: Организационог одбора
за обиљежавање Крсне славе и Дана општине Петрово.
14. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности, Одјељење за просторно уређење и стам.-ком.
послове;
15. Приједлог Одлуке о усвајању
и провођењу измјена и допуна Урбанисти чког плана Петрова.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
16. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Управног одбора и Директора
ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
17. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за пров. поступка за
избор и именовање Управног одбора и
Директора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен''
Петрово.
Обрађивач: Комисија за избор и
именовање,
18. Приједлог Одлуке о именовању Управног одбора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово.
Обрађивач: Комисија за пров.поступка избора и именовања и Стручна
служба Скупштине општине,
19. Приједлог Одлуке о именовању Директора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово.
Обрађивач: Комисија за пров.поступка избора и именовања и Стручна
служба Скупштине општине,
20. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Директора Народне библиотеке
у Петрову.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
21. Приједлог Одлуке о имено-

Страна 11 - Број 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Уторак, 05.02.2013. године

вању Комисије за пров.поступка избора
и именовања Директора Народне библиотеке у Петрову.
Обрађивач: Комисија за избор и
именовбање и Стручна служба Скупштине
општине.
22. Приједлог Одлуке о организацији манифестације ''Светосавска академија 2013.''
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР
1. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности у 2014.
години.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
2. Извјештај о извршењу буџета
општине за период 01.01. – 30.09.2013.
године.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
3. Приједлог буџета општине за
2014. годину.
Обрађивач: Начелник општине и
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности;
4. Приједлог Одлуке о извршењу
буџета општине у 2014 години.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
5. Приједлог Одлуке о стипендирању студената у школској 2013-2014.
год.
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности;
6. Информација о остваривању
права бораца, породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и цивилних
жртава рата у 2013 години.
Обрађивач: Одјељење за општу управу.
7. Приједлог Одлуке о именовању
Директора Народне библиотеке Петрову.
Обрађивач: Комисија за пров.поступка избора и именовања и Стручна
служба Скупштине општине,
8. Извјештај о реализацији пројекта изградње инфраструктурних објеката.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
9. Приједлог Одлуке о продаји
градског грађевинског земљишта.

Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности,
Одјељење за просторно уређење и стам.ком. послове;
10. Приједлог Одлуке о измјени и
допуни Одлуке о гробљима.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
11. Извјештај о продаји и ефектима продаје некретнина општине.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
12. Извјештај о раду Службе Цивилне заштите у 2013. гопдини.
Обрађивач: Одјељење за општу
управу-Служба цивилне заштите
13. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за израду приједлога
Програма рада Скупштине општине Петрово у 2014. години,
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и Комисија за избор и
именовање;
14. Приједлог програма рада Скупштине општине у 2014. години.
Обрађивач: Комисије за израду
приједлога Програма рада Скупштине општине Петрово за 2014. годину.
III – МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА
У циљу реализације овог програма
утврђују се следеће мјере и задаци:
 Обрађивачи-носиоци израде материјала дужни су материјале благовремено припремати и достављати Стручној
служби Скупштине општине, као и
надлежним одјељењима Административне
службе општине најкасније 15. дана прије
предвиђеног термина за одржавање сједнице Скупштине,
 Носиоци израде материјала обавезни су материјале припремати стручно и
у сажетој форми са потребним образложењима предложених рјешења, предлозима мјера и роковима извршења,
 О извршењу овог програма старат ће се предсједник Скупштине општине,
секретар Скупштине општине Петрово,
начелник општине и начелници одјељења
Административне службе општине.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-8/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________
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8.
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 31.01.
2013. године донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЈАЧАЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И
ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У
ОПШТИНИ ПЕТРОВО ЗА 2013-2014.
ГОДИНУ
I
Усваја се Акциони план јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Петрово за 2013-2014.
годину, број 01-022-9/13 од 31.01.2013.
године, који је саставни дио ове одлуке.
II
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-10/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 30. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05 и
118/05 ), члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби («Службени гласник Републике Српске» број 68/07), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06),
Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 31.01.2013. године, донијела
је следећу
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО ЗА 2013.
ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине Петрово даје
сагласност на Програм рада Добровољне
ватрогасне јединице Петрово за 2013. го-

дину, број 08/13 од 10.01.2013. 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
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-11/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

10.
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 Петровo'' број: 17/06), члана 2.12. став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број:
23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04,
20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 31.01.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Разрјешава се дужности Општинска изборна комисија Петрово, у саставу:
 Бранислав Михајловић, дипл.правник из Петрова - предсједник;
 Јулијана Иличић, дипл.правник из
Карановца - члан;
 Анђелка Мајсторовић, соц. радник
из Какмужа - члан, због истека времена на
које је именована (мандат), са даном
08.11.2012. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном
давања сагласности од стране Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине, а
биће објављена у ''Службеном гласнику
општине Петрово''.
Образложење
Општинска изборна комисија Петрово, у саставу прецизираном у тачки 1.
диспозитива ове одлуке именована је Одлуком о именовању Општинске изборне
комисије, број: 01-111-7/07 (''Службени
гласник општине Петрово'' број: 3/07), коју
је Скупштина општине Петрово донијела
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на сједници одржаној дана: 29.03. и 02.04.
2007. године.
У складу са у вријеме именовања
важећим чланом 2.4. Изборног закона
Босне и Херцеговине (''Службени гласник
Босне и Херцеговине'' број: 23/01, 07/02,
09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05,
52/05, 77/05 и 11/06), чланови изборне
комисије именовани су на вријеме (мандат) од (5) пет година.
Централна изборна комисија Босне
и Херцеговине у складу са чланом 2.2. став
5. напријед наведеног законског прописа,
којим је прописано да чланове општинске
изборне комисије именује општинско вијеће, односно скупштина општине, уз сагласност Изборне комисије Босне и Херцеговине, својом одлуком број: 01-07-1-7202/07 од 17.05.2007. године дала је сагласност за именовање чланова комисије из
тачке 1. диспозитива ове одлуке, па како је
у тачки 2. диспозитива Одлуке о именовању општинске изборне комисије, одлучено да мандат члановима те комисије почиње даном добијања сагласности од стране Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине, то је исти почео тећи са даном 17.05.2007. године.
Законом о измјенама и допунама
Изборног закона Босне и Херцеговине
(''Службени гласник Босне и Херцеговине''
број: 33/08), чланом 9. тог законског
прописа, прописан је мандат општинских
изборних комисија у трајању од седам ( 7 )
година, али како се ради о законској норми
која се не може примјенити ретроактивно
и у конкретном случају није од утицаја на
трајање мандата комисије именоване прије
ступања на снагу тог закона, то је мандат
ове комисије у трајању од пет година
истекао дана 17.05.2012. године.
Одлуком о расписивању Локалних
избора у Босни и Херцеговини 2012.
године, број: 05-1-07-1-585-1/12 (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број:
35/12), Централна изборна комисија дана
07.05.2012. године расписала је Локалне
изборе у Босни и Херцеговини, од ког дана
је у Босни и Херцеговини наступио изборни период.
Законом о измјенама и допунама
Изборног закона Босне и Херцеговине
(''Службени гласник Босне и Херцеговине''
број: 32/10), у члану 10. став 4. прописано
је да ако члану изборне комисије мандат
истиче у изборном периоду, мандат му се

продужава до истека изборног периода, односно до потврђивања резултата избора,
након чега ће се извршити именовање
новог члана изборне комисије по поступку
прописаном овим законом.
Како је члановима Општинске изборне комисије Петрово вријеме на које су
именовани истицало у изборном периоду,
то им је у складу са напријед наведеним
законским прописом мандат продужен до
истека изборног периода Локалних избора
у Босни и Херцеговини 2012. године.
Одлуком о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и
Херцеговини 2012. године, број: 05-1-07-12175-1/12 коју је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине донијела дана
22.10.2012. године, односно њеном Одлуком о измјени Одлуке број: 05-1-07-12175-1/12 о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2012. године, од 30.10.2012. године и Допунском одлуком о потврђивању
и објављивању резултата Локалних избора
у Босни и Херцеговини 2012. године, број:
05-07-1-2240-3/12 од 08.11.2012. године,
која је у складу са њеним чланом 3. ступила на снагу даном доношења, извршено
је коначно потврђивање резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2012.
године, са којим даном је у Босни и Херцеговини завршен изборни период а
сходно томе и продужени мандат Општинској изборној комисији Петрово, па је
ваљало одлучити као у тачки 1. диспозитива одлуке.
Законом о измјенама и допунама
Изборног закона Босне и Херцеговине
(''Службени гласник Босне и Херцеговине''
број: 33/08), у члану 12. став 4. прописано
је да чланове општинске изборне комисије
разрјешава општинско вијеће, односно
скупштина општине, уз сагласност Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, па је ваљало одлучити као у
тачки 2. диспозитива одлуке.
Правна поука: Против ове одлуке
може се покренути управни спор, тужбом
код Окружног суда у Добоју, у року (30)
тридесет дана од дана пријема.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-1/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________
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11.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број. 101/04, 42/05 и
118/05), а у вези са чланом 9. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број: 25/03
и 41/03), Скупштина општине Петрово у
функцији Скупштине ЈКП „Вода“ Петрово,
на сједници одржаној дана 31.01.2013.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП.''ВОДА'' ПЕТРОВО
Члан 1.
Именује се Комисија за избор и
именовање чланова Надзорног одбора
ЈКП. ''Вода'' Петрово, у саставу:
1. Владо Симић из Сочковца - предсједник;
2. Радован Катанић из Петрова члан;
3. Јован Тодоровић из Карановца члан;
4. Драгана Дујковић из Петрова члан;
5. Жељко Томић из Какмужа члан.
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. ове одлуке је да по истеку јавног конкурса за
избор и именовање чланова Надзорног
одбора ЈКП. ''Вода'' Петрово, изврши: контролу благовремености и потпуности пријава поднесених по јавном конкурсу, контролу испуњавања тражених општих и посебних услова, састави листу са ужим избором нај бољих кандидата који испуљавају услове за именовање, изврши интервјуе са кандидатима који уђу у ужи
избор, те на основу резултата интервјуа утврди редослед кандидата за оглашену позицију и исти достави Скупштини предузећа на даље поступање.
Члан 3.
Поступак из претходног члана ове
одлуке комисија је дужна спровести у року
15. дана од дана истека конкурса.
Члан 4.

Комисија из члана 1. ове одлуке је
привремено радно тијело Скупштине предузећа и окончањем посла из члана 2. ове
одлуке има се сматрати распуштеним.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-2/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број. 101/04, 42/05 и
118/05), а у вези са чланом 21. став 1. Етичког кодекса одборника Скупштине општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број: 2/06), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана
31.01.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ЕТИЧКИ
КОДЕКС ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Именује се Одбор за Етички кодекс
одборника Скупштине општине Петрово, у
саставу:
1. Јесенко Стјепановић из Петрова,
из реда одборника,
2. Младен Ристић из Какмужа, из
реда одборника,
3. Драган Протић из Петрова, из
реда одборника,
4. Славојка Стефановић из Петрова, из реда грађана,
5. Милић Лончина из Петрова, из
реда грађана.
Члан 2.
Именовање из члана 1. ове одлуке
врши се на вријеме трајања мандата Скупштине општине Петрово, конституисане
након Локалних избора у Босни и Херцеговини, одржаних 07.10.2012 године.
Члан 3.
Предсједника Етичког одбора бирају чланови одбора из реда одборника Скупштине општине, већином гласова свих
чланова одбора.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-3/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово („Службени
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и
7/07), а након разматрања Извјештаја о реализацији Одлуке о утрошку новчаних средстава по основу емисије хартија од вриједности, Скупштина општине Петрово на
сједници одржаној дана 31.01.2013. године
донијела је сљедеће

законом достави извјештај о почињеним
кривичним дјелима.
II
Скупштина општине тражи од Надзорног одбора ЈКП. ''Вода'' Петрово да у
складу са чланом 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 75/04, 78/11), изврши оцјену
рада директора предузећа за 2012. годину,
у складу са законом, Статутом и општим
актима предузећа, те да у зависности од
резултата те оцјене изврши предузимање
мјера из своје надлежности .
III
Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављени у ''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-1/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

ЗАКЉУЧКЕ
I
Скупштина општине Петрово не
прихваћа Извјештај о реализацији Одлуке
о утрошку новчаних средстава по основу
емисије хартија од вриједности, број: 6/13
од 10.01.2013. године, поднесену од стране
ЈКП. ''Вода'' Петрово, јер сматра да исплаћена купопродајна цијена средстава и
опреме ближе наведених у тој информацији прелази њихову тржишну вриједноост.
По мишљењу ове Скупштине постоји сумња да су у поступку набавке предметних машина и опреме почињена кривична дјела: злоупотребе овлашћења у
привреди из члана 263. и кривично дјело
несавјесног привредног пословања из члана 264. Кривичног закона Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06), па
тражи од Центра јавне безбједности Добој
да путем овлашћеног службеног лица проведе истражне радње и испита постојање
основане сумње о чињењу напријед наведених кривичних дјела, како у поступку
јавне набавке машина и опреме тако и у
погледу законтости пословања предузећа у
цјелини, те да у случају постојања те сумње надлежном тужилаштву, у складу са

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), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово („Службени
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и
7/07), а након разматрања Извјештаја о извршењу Плана одржавања локалних путева и улица у 2012. години - Извјештај о
урађеним пословима на поправци и санацији локланих улица и путева на општини
Петрово у 2012. години, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана
31.01.2013. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово не
прихваћа Извјештај о извршењу Плана одржавања локалних путева и улица у 2012.
години - Извјештај о урађеним пословима
на поправци и санацији локланих улица и
путева на општини Петрово у 2012. години, број 05/1-36-1-2/13 од 15.01. и 17.01.
2013. године, јер исти не садржи податке о
утрошку 970 м3 прљаве ризле набављене
од каменолома „Дријенча“ из Грачанице.
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Скупштина општине тражи да Одјељење за привреду, финаније и друштвене
дјелатности да напријед наведену информацију допуни са подацима о утрошку наведеног материјала, под којим се нарочито
подразумијевају следећи подаци:
- по ком правном акту и ком поступку је извршена набавка материјала (970
м3 прљаве ризле) и ко је доносилац тог
акта,
- ко је закључио уговор о набавци,
превозу и разгртању материјала и по ком
правном основу,
- појединачна и укупна вриједност
материјала, превоза и разгртања материјала,
- вријеме утрошка материјала, количине разгрнутог материјала по мјесним
заједницама и појединим путним правцима
и акт којим су те количине одређене, односно планиране,
- ко је био задужен за надзор над
утрошком овог материјала и по ком основу
и ко је извршио тај надзор.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-2/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово („Службени
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и
7/07), а након разматрања Извјештаја о раду комуналне полиције за период од 01.01.
до 31.12.2012. године, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана
31.01.2013. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово не
прихваћа Извјештај о раду комуналне полиције за период од 01.01.2012. године до

31.12.2012. године, број 05/6-371-1-2/13 од
15.01.2013. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-3/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово („Службени
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и
7/07), а након разматрања Извјештаја о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове за 2012. годину,
Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 31.01.2013. године донијела
је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о раду Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове за
2012. годину, број 05/1-36-1-1/13 од 17.01.
2013. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-4/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово („Службени
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и
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7/07), а након разматрања Извјештаја о
раду Одјељења за општу управу за 2012.
годину, Скупштина општине Петрово на
сједници одржаној дана 31.01.2013. године
донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај раду Одјељења за општу управу
за 2012. годину, број 04/1-21-1-2/13 од
21.01.2013. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-5/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово („Службени
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и
7/07), а након разматрања Извјештаја о раду Стручне службе Скупштине општине у
периоду 01.01. до 31.12.2012. године, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 31.01.2013. године донијела је
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о раду Стручне службе Скупштине општине у периоду 01.01. до 31.12.
2012. године, број 06-013.3-1-11/13 од
11.01.2013. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-6/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово („Службени
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и
7/07), а након разматрања Извјештаја о
проведеним Локалним изборима у Босни и
Херцеговини 2012. године, у изборној јединици 045 Б. Петрово, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана
31.01.2013. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о проведеним Локалним изборима у Босни и Херцеговини 2012. године,
у изборној јединици 045 Б. Петрово, број
01-03-01/13 од 19.01.2013. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-7/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), члана 134. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 7/07),
а након разматрања Плана рада и пословања ЈКП „Вода“ Петрово за 2013. годину, Скупштина општине Петрово у функцији Скупштине ЈКП „Вода“ Петрово, на
сједници одржаној дана 31.01.2013. године
донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово не
прихваћа План рада и пословања ЈКП
„Вода“ Петрово за 2013. годину, број 4/13
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од 10.01.2013. године, јер је исти поднесен
од стране Директора предузећа у форми
коначног акта, а не приједлога овог документа утврђеног од стране Надзорног одбора у складу са чланом 34. Статута предузећа и јер исти није сачињен у смислу
члана 22. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“
број: 25/04, 78/11).
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-8/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово („Службени
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и
7/07), а након разматрања Програма рада
ЈП „Центар за културу и образовање“ Петрово за 2013. годину, Скупштина општине Петрово у функцији Скупштине ЈП
„Центар за културу и образовање“ Петрово, на сједници одржаној дана 31.01.2013.
године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово не
прихваћа Програм рада ЈП „Центар за
културу и образовање“ Петрово за 2013.
годину, број 05-01/13 од 10.01.2013. године, јер је исти поднесен од стране
Директора предузећа у форми коначног
акта, а не приједлога овог документа утврђеног од стране Надзорног одбора у
складу са Статутом предузећа, чије је доношење у складу са чланом 5. под г.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Српске“ број: 25/04,
78/11) у надлежности Скупштине предузећа и јер исти није сачињен у смислу
члана 22. истог законског прописа.

II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-9/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

22.
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 Српске“ број 68/07), члана
37. Статута општине Петрово („Службени
гласник Општине Петрово“ број: 17/06),
члана 134. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 7/07), а након
разматрања Плана рада и пословања Народне библиотеке у Петрову за 2013. годину, Скупштина општине Петрово, на
сједници одржаној дана 31.01.2013. године
донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово не даје сагласност на План рада и пословања
Народне библиотеке у Петрову за 2013.
годину, број 01/1-620-01/13 од 09.01.2013.
године, јер је исти поднесен од стране Директора Библиотеке, а не Управног одбора
чија је то надлежност, прописана у члану
17. тачка 4. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07).
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-10/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

23.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
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публике Српске“ број 101/04, 42/05 и
118/05), члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број 68/07), члана
37. Статута општине Петрово („Службени
гласник Општине Петрово“ број: 17/06),
члана 134. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 7/07), а након
разматрања Плана рада и пословања Туристичке организације „Петрово“ Петрово за
2013. годину, Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 31.01.
2013. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово не
даје сагласност на План рада и пословања
Туристичке организације „Петрово“ Петрово за 2013. годину, број 04/13 од 08.01.
2013. године, јер је исти поднесен од
стране Директора Туристичке организације, а не Управног одбора чија је то
надлежност, прописана у члану 17. тачка 4.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07).
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-11/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

24.
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 Српске“ број 68/07), члана
37. Статута општине Петрово („Службени
гласник Општине Петрово“ број: 17/06),
члана 134. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 7/07), а након
разматрања Програма рада ЈУ „Центар за
социјални рад“ Петрово за 2013. годину,
Скупштина општине Петрово, на сједници

одржаној дана 31.01.2013. године донијела
је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово не даје сагласност на Програм рада ЈУ „Центар
за социјални рад“ Петрово за 2013. годину,
број 02-40-1/13 од 08.01.2013. године, јер
је исти поднесен од стране Директора ове
установе, а не Управног одбора чија је то
надлежност, прописана у члану 17. тачка 4.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07).
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-12/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово („Слу-жбени
гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и
7/07), а након разматрања Информације о
стању предмета који се воде у Правобранилаштву Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју за временски период од 01.01.2012. до 31.12.2012. године,
гдје се као тужена односно тужилац појављује општина Петрово, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана
31.01.2013. године донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о стању предмета који се воде у Правобранилаштву
Републике Српске – Сједиште замјеника у
Добоју за временски период од 01.01.2012.
до 31.12.2012. године, гдје се као тужена
односно тужилац појављује општина Пет-
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рово, број: ЈП: 158/12 од 03.01.2013.
године и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-13/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

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), члана 134. Пословника
Скупштине општине Петрово („Службени
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и
7/07), а након разматрања Извјештаја о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове за 2012. годину,
Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 31.01.2013. године донијела
је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово сматра да су неуредна стања у погледу уписа
стварних права на непокретностима у јавним регистрима, односно постојеће разлике између правног и фактичког-стварног
стања права државине-посједа у катастарском операту и власништва у земљишним
књигама, које су последица: историјских,
имиграционих, економских и других разлога, постали сметња изградњи стамбених
и пословних објеката, јавних саобраћајница и других објеката комуналне инфраструктуре, а тиме и сметња развоју општине и побољшању услова живота и рада
грађана, па сугерише начелнику општине и
Административној служби да инвеститорима на подручју општине под условом да
су укњижени као законити посједници грађевинског земљишта са дијелом 1/1 а у земљишним књигама као сувласници са било
којим идеалним дијелом, уз испуњавање
осталих законом прописаних услова и изјаве инвеститора дате у писаној форми да
се у случају наступања штете по том ос-

нову, одриче права на надокнаду исте на
терет општине, врши издавање одобрења
за грађење.
II
Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-14/13
Датум: 31.01.2013.
_______________________________________________________

27.
На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутствa о примјени Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово д
о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине
Петрово за 2013. годину“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку роба: „Набавка материјала за
одржавање чистоће просторија општине
Петрово за 2013. годину“ путем конкурентског позива без објаве обавјештења у
Службеном гласнику БиХ – први пут.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке је планирана Планом јавних набавки
за 2013. годину у оквиру позиције бр. 5
Набавка материјала за одржавање чистоће
која износи 2.450 КМ, при чему процјењена вриједност ове набавке износи
2.450 КМ. Дата средства ће се обезбједити
из буџета општине Петрово са конта број:
412 320 Расходи за материјал за одржавање чистоће.
Члан 2.
Задужује се Самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и послове развојa да испрати поступак предметне набавке са потребном докуметацијом, те Комисија за предметну набавку да
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у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10) изврши отварање и вредновање понуда, и предложи најповољнијег понуђача
за наведену набавку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-1/13
Датум: 08.01.2013.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“,број 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10.), Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
БиХ“ 03/05) и члана 56. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија
општине Петрово за 2013. годину“

I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине Петрово за 2013. годину“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста, предсједник комисије
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан комисије
3. Жељко Ђурић, дипл.економиста,
члан комисије.
Технички секретар: Невена Петковић,
дипл.економиста.

II
Задатак чланова комисије је да изврше отварање и вредновање понуда, и предложе
најповољнијег понуђача.

ІІІ
Отварање понуда ће се извршити
18.01.2013. године у 12:15 часова у просторијама општине Петрово.
IV
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „ Службеном гласнику општине
Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-4/13
Датум: 11.01.2013.
_______________________________________________________

29.
На основу члана 7. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,број 49/04, 19/05, 52/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.), Упутства о примјени Закона о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“ 03/05) и
члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06),
Начелник општине Петрово д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга: „Штампање новогодишњег промотивног материјала
за 2013. годину“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга: „Штампање
новогодишњег промотивног материјала за
2013. годину“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста, предсједник комисије
2. Јулијана Иличић, дипл. правник, члан комисије
3. Жељко Ђурић, дипл.економиста,
члан комисије
Технички секретар: Невена Петковић,
дипл.економиста

II
Задатак чланова комисије је да изврше отварање и вредновање понуда, и
предложе најповољнијег понуђача.
III
Отварање понуда ће се извршити
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18.01.2013.године у 13:00 часова у просторијама општине Петрово.
IV
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „ Службеном гласнику општине
Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-5/13
Датум: 11.01.2013.
_______________________________________________________

30.
На основу члана 34. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, бр.
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06,70/06,12/09
и 60/10) Начелник општине Петрово, д о н
о с и:

рс за конкретан уговор о јавној набавци и
који сматра да је уговорни орган у току
поступка прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама БиХ или
подзаконских аката донесених на основу
њега има право уложити приговор на поступак. Приговор се подноси уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми у року
од 5 дана од дана када је подносилац приговора стекао сазнање или је требао да
сазна за наводну повреду Закона о јавним
набавкама , али не касније од једне године
од наводне повреде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-6/13
Датум: 15.01.2013.
_______________________________________________________

ОДЛУКУ
о додјели уговора о набавци роба:
„Набавка угља за централно гријање за
2013. годину са услугом превоза“,
референца 02-014-7-111/12 од 25.12.2012.
године, „KU–HA“ д.о.о из Бановића

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
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси

„KU–HA“ д.о.о из Бановића изабрано је као најповољнији понуђач у поступку
јавне набавке – „Набавка угља за централно гријање за 2013. годину са услугом
превоза, референца 02-014-7-111/12 од 25.
12.2012.године. Уговор о набавци роба –
„Набавка угља за централно гријање за
2013. годину са услугом превоза“, референца 02-014-7-111/12 од 25.12.2012. године, закључује се након истека 15 дана од
дана када су сви понуђачи обавјештени о
избору најповољнијег понуђача.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ бр.
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и подзаконским актима донесеним на основу њега. Поступак је провео самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и послове развоја, а
Комисија за јавне набавке општине Петрово након пријема и оцјене понуда упутила
препоруку Начелнику општине Петрово да
се као најповољнији понуђач изабере:
„KU–HA“ д.о.о из Бановића па је донесена
одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман инте-

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
Добровољној ватрогасној јединици Петрово (организациони код 00380500), у износу од 130,00 КМ, са конта број 412530 Расходи за текуће одржавање опреме на
конто 412930 - Расходи за рад ван радног
времена (интервенције на гашењу пожара),
за мјесец децембар 2012. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-3/13
Датум: 15.01.2013.
_______________________________________________________
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32.
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
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

сједиште матичног мјеста Петрово у Петрову.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-5/13
Датум: 15.01.2013.

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
СШЦ „Петрово“ за мјесец децембар 2012.
године (организациони код 08150046), у
износу од 590,00 КМ, са конта број 412214
- Расходи по основу утрошка угља на конто број 411211 - Расходи за накнаде за
превоз на посао и са посла.

_______________________________________________________

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ

Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-4/13
Датум: 15.01.2013.
_______________________________________________________

33.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ МАТИЧНИХ КЊИГА
Члан 1.
Због увезивања матичних служби
преко сервера општине са Министарством
управе и локалне самоуправе Републике
Српске а ради стварања услова за успостављање Централне базе за електронску
обраду података и чување другог примјерка матичних књига, преносе се матичне
књиге за матично подручје Карановац у

34.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине Петрово доноси

Члан 1.
Именује се комисија за примопредају матичних књига у Мјесној канцеларији Карановац у саставу:
1. Дујковић Смиљка - предсједник
комисије,
2. Божић Бранкица - члан комисије,
3. Благојевић Раденко, члан комисије.
Члан 2.
Задатак комисије јесте да изврши
примопредају матичних књига у Мјесној
канцеларији Карановац, да сачини записник о томе и исти достави начелнику Одјељења за општу управу.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-6/13
Датум: 15.01.2013.
_______________________________________________________

35.
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
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(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), за мјесец децембар 2012.
године,
1. са конта 516100 - Издаци за залихе материјала 50,00 КМ на конто 517100 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 50,00 КМ.
2. са конта 411200 - Расходи за бруто накнаде 1.100,00 КМ, са конта 414140 Субвенције нефинансијским субјектима
20.000,00 КМ на конто 411190 - Расходи за
порезе и доприносе на плате 21.100,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-7/13
Датум: 15.01.2013.
_______________________________________________________

36.
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
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), за мјесец децембар 2012.
године,
са конта 414140 - Субвенције нефинансијским субјектима 3.800,00 КМ на конто 411190 - Расходи за порезе и доприносе на плате 3.800,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује

се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-9/13
Датум: 15.01.2013.
_______________________________________________________

37.
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
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), за мјесец децембар 2012.
године,
са конта 414140 - Субвенције нефинансијским субјектима 3.040,00 КМ на конто 412938 - Расходи за бруто накнаде за
прив. и пов. послове 3.040,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-12/13
Датум: 17.01.2013.
_______________________________________________________

38.
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
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
СШЦ „Петрово“ за мјесец децембар 2012.
године (организациони код 08150046), у
износу од 100,00 КМ, са конта број 412214
- Расходи по основу утрошка угља на конто број 412539 - Расходи за текуће одржавање опреме.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-14/13
Датум: 21.01.2013.
_______________________________________________________

39.
На основу члана 46. став 6. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“,број 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10.) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово д
о н о с и:

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке за набавку роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине Петрово
за 2013.годину“ референца 02-014-7-3/13
од 10.01.2013.године
Поништава се поступак јавне набавке за набавку роба: „Набавка материјала за
одржавање чистоће просторија општине
Петрово за 2013. годину“ a према конкурентском позиву за набавку роба бр. 02014-7-3/13 од 10.01.2013. године. Поновљени поступак набавке провест ће се након што се стекну услови за провођење
истог.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10) и подзаконским актима донесеним на основу њега. Поступак је провео
самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и послове развоја, а
Комисија за јавне набавке општине Петрово je упутила препоруку Начелнику општине Петрово да поништи поступак из
разлога што на конкурентски позив „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине Петрово за 2013.годину“
референца 02-014-7-3/13 од 10.01.2013. године није пристигла ни једна понуда. Извјештај Kомисије и препорука су прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерс за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на основу њега има право уложити приговор на
поступак. Приговор се подноси уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми у року
од 5 дана од дана када је подносилац приговора стекао сазнање или је требао да
сазна за наводну повреду Закона о јавним
набавкама, али не касније од једне године
од наводне повреде.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-8/13
Датум: 21.01.2013.
_______________________________________________________

40.
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
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), за мјесец децембар 2012.
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године, са конта 412999 - Остали непоменути расходи 2.000,00 КМ са конто
412812 - Расходи за услуге зимске службе
2.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-15/13
Датум: 22.01.2013.
_______________________________________________________

41.
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
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), за мјесец децембар 2012.
године, са конта 412520 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката (путеви и мостови) 2.330,00 КМ, на
конто 412712 - Расходи за услуге платног
промета 30,00 КМ, на конто 412814 Трошкови уличне расвјете 2.300,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-16/13
Датум: 22.01.2013.
_______________________________________________________

42.
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
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), за мјесец децембар 2012.
године, са конта 412100 - Расходи по
основу закупа 160,00 КМ на конто 411221
- Расходи за накнаде за топли оброк 160,00
КМ.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-17/13
Датум: 22.01.2013.
_______________________________________________________

43.
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
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), за мјесец децембар 2012.
године, са конта 416125 - Помоћ вишечланим породицама 1.400,00 КМ са конто
412520 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката (путеви и мостови) 925,00 КМ на конто 416124 - Превоз
ученика МЗ Сижје 2.325,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
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се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-18/13
Датум: 22.01.2013.
_______________________________________________________

44.
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
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), за мјесец децембар 2012.
године, са конта 412100 - Расходи по основу закупа 190,00 КМ са конто 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 190,00
КМ.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-19/13
Датум: 22.01.2013.
_______________________________________________________

45.
На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутствa о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Пет-

рово“ 17/06), Начелник општине Петрово
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине Петрово за 2013. годину“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку роба: „Набавка материјала за
одржавање чистоће просторија општине
Петрово за 2013. годину“ путем конкурентског позива без објаве обавјештења у
Службеном гласнику БиХ – други пут.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке је планирана Планом јавних набавки
за 2013. годину у оквиру позиције бр. 5
Набавка материјала за одржавање чистоће
која износи 2.450 КМ, при чему процјењена вриједност ове набавке износи
2.450 КМ. Дата средства ће се обезбједити
из буџета општине Петрово са конта број:
412 320 Расходи за материјал за одржавање чистоће.
Члан 2.
Задужује се Самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и
послове развојa да испрати поступак предметне набавке са потребном докуметацијом, те Комисија за предметну набавку
да у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10) изврши отварање и вредновање понуда, и предложи најповољнијег понуђача
за наведену набавку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-11/13
Датум: 22.01.2013.
_______________________________________________________

46.
На основу члана 34. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, бр.
49/04,19/05,52/05, 08/06, 24/06,70/06,12/09
и 60/10) Начелник општине Петрово, д о н
о с и:
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ОДЛУКУ
о додјели уговора о набавци услуга: „Штампање новогодишњег промотивног материјала за 2013. годину“, референца 02014-7-2/13 од 10.01.2013. године, СЗТР
„GRAFI - COM“ из Порјечина, Петрово
СЗТР „GRAFI - COM“ из Порјечина, Петрово изабрано је као најповољнији
понуђач у поступку јавне набавке : „Штампање новогодишњег промотивног материјала за 2013. годину“, референца 02-0147-2/13 од 10.01.2013.године. Уговор о набавци услуга: „Штампање новогодишњег
промотивног материјала за 2013.годину“,
референца 02-014-7-2/13 од 10.01.2013. године, закључује се након истека 15 дана
од дана када су сви понуђачи обавјештени
о избору најповољнијег понуђача.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ бр.
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06,70/06,
12/09 и 60/10) и подзаконским актима донесеним на основу њега. Поступак је провео самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и послове развоја, а
Комисија за јавне набавке општине Петрово након пријема и оцјене понуда упутила
препоруку Начелнику општине Петрово да
се као најповољнији понуђач изабере:
СЗТР „GRAFI - COM“ из Порјечина, Петрово па је донесена одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман интерс за конкретан уговор о јавној набавци
и који сматра да је уговорни орган у току
поступка прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама БиХ или
подзаконских аката донесених на основу
њега има право уложити приговор на поступак. Приговор се подноси уговорном
органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми у року
од 5 дана од дана када је подносилац приговора стекао сазнање или је требао да сазна за наводну повреду Закона о јавним
набавкама, али не касније од једне године
од наводне повреде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-12/13
Датум: 22.01.2013.
_______________________________________________________

47.

На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,број 49/04, 19/05, 52/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.), Упутствa о примјени Закона о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“ 03/05) и
члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06),
Начелник општине Петрово д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку роба: „Набавка канцеларијског материјала за потребе административне службе
Општине Петрово за 2013. годину“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку роба: „Набавка канцеларијског
материјала за потребе административне
службе Општине Петрово за 2013. годину“
путем конкурентског позива без објаве
обавјештења у Службеном гласнику БиХ
– други пут.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке је планирана Планом јавних набавки
за 2013. годину у оквиру позиције бр.1 Набавка канцеларијског материјала која износи 12.800 КМ, при чему процјењена
вриједност ове набавке износи 12.800 КМ .
Дата средства ће се обезбједити из буџета
општине Петрово са конта број: 412 310
Расходи за канцеларијски материјал.
Члан 2.
Задужује се Самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и послове развојa да испрати поступак предметне набавке са потребном докуметацијом, те Комисија за предметну набавку
да у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10) изврши отварање и вредновање понуда, и предложи најповољнијег понуђача
за наведену набавку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-15/13
Датум: 24.01.2013.
_______________________________________________________
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48.
На основу члана 46. а у вези са
чланом 37. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10.) и члана 56. Статута
општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине
Петрово д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке за набавку роба: „Набавка угља за централно
гријање за 2013. годину са услугом превоза“ референца 02-014-7-111/12 од
25.12.2012.године
1. Поништава се поступак јавне набавке за набавку роба: „Набавка угља за
централно гријање за 2013. годину са услугом превоза“ a према конкурентском
позиву за набавку радова бр. 02-014-7111/12 од 25.12.2012. године. Поновљени
поступак набавке провест ће се након што
се стекну услови за провођење истог.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а биће објављена у ˝Службеном гласнику општине Петрово.
О б р а з л ож е њ е
Дана 18.01.2013.године поднесен је
благовремени приговор од стране Алтумбабић Маида, власника „Јавни превоз“ из
Петрова на Одлуку о додјели уговора о
набавци роба број: 02-014-7-6/13 донесеној
15.01.2013.године. У приговору наводи да
је Одлуком о додјели уговора о набавци
роба број: 02-014-7-6/13 донесеној 15.01.
2013. године поврјеђен члан 37. ЗЈН БиХ
на начин да је повријеђен принцип преференцијалног третмана домаћег.
Чланом 37. ЗЈН БиХ прописано је
да преференцијални третман домаћег може бити примјењен само у мјери у којој то
допусте подзаконски акти. Чланом 1. Одлуке о обавезном кориштењу преференцијалног третмана домаћег у поступку јавних набавки („Службени гласник БиХ“
29/09) прописана је обавезна примјена кориштења преференцијалног третмана домаћег у поступку јавних набавки. Чланом
20. Упуства о примјени закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05, 24/09) прописано је да ће се преференцијални третман домаћег примјењивати
у циљу заштите развоја и обнове привреде
Босне и Херцеговине и то само у периоду

транзиције и ступања на снагу Споразума
о стабилизацији и придруживању између
европских заједница и њихових држава
чланица и Босне и Херцеговине .
У ставу 6. конкурентског позиву.
„Набавка угља за централно гријање за
2013. годину са услугом превоза“ рефернца 02-014-7-111/12 од 25.12.2012. године, уговорни орган је навео да ће се преференцијални третман домаћег примјењивати у поступцима јавне набавке у складу
са Одлуком Вијећа министара Босне и
Херцеговине, те да ће сходно томе уговорни орган навести која се документација захтијева као доказ за примјену преференцијалног третмана домаћег. Уговорни орган је проспустио да наведе у ставу 2. конкурентског позиву. „Набавка угља за централно гријање за 2013.годину са услугом
превоза“ рефернца 02-014-7-111/12 од
25.12.2012.године која су то документа потребна како би се примјенио преференцијални третман домаћег. На овај начин је
онемогућена примјена члана 37. ЗЈН БиХ,
члана 1. Одлуке о обавезном кориштењу
преференцијалног третмана домаћег у поступку јавних набавки („Службени гласник
БиХ“ 29/09) те члана 20. Упуства о примјени закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 03/05, 24/09). У складу са горе наведеним одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерс за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у
току поступка прекршио једну или више
одредби Закона о јавним набавкама БиХ
или подзаконских аката донесених на основу њега има право уложити приговор на
поступак. Приговор се поодноси уговорном органу као првостепеној инстанци у
жалбеном поступку у писаној форми у
року од 5 дана од дана када је подносилац
приговора стекао сазнање или је требао да
сазна за наводну повреду Закона о јавним
набавкама, али не касније од једне године
од наводне повреде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-14/13
Датум: 24.01.2013.
_______________________________________________________

49.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
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Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05), члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06) у складу са чланом 3. Одлуке о приступању активностима за реализацију пројекта водоводне инфраструктуре
на подручју општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 15/12) доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ИМПЛЕМЕНТАЦИОНОГ ТИМА ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО (ПИТ)
І
Именује се општински тим за имплементацију пројекта водоводне инфраструктуре на подручју општине Петрово (у
даљем тексту ПИТ)
1. Озрен Петковић, дипл.инж.пољ. координатор
2. Драженка Максимовић, дипл.
инж.геол. - члан
3. Драгица Пејић, дипл.инж.хем.
техн. - члан
4. Зоран Стјепановић, дипл.економиста - члан
5. Јесенко Стјепановић, грађ.инж. члан
6. Бранислав Михајловић, дипл.
правник - члан
7. Душан С. Милотић, дипл.инж.
маш. - члан
8. Младен Ристић, дипл.инж.геол. члан
9. Младен Вулић, дипл.инж.грађ. стручни сарадник и члан.
ІІ
Задатак општинског тима за имплементацију пројекта је припрема пројектног
приједлога у циљу рјешавања проблематике водоснабдијевања на подручју општине Петрово путем кредитног задужења и
донаторских средстава међународних институција, а све у складу са Правилником о
начину и поступку реализације пројекта
водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“ број 116/12).
ІІІ
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављено

у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-1/13
Датум: 25.01.2013.
_______________________________________________________

50.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06) Начелник општине Петрово д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ЗЕМЉИШТА И
ОБЈЕКАТА
І
Именује се комисија за утврђивање
стања земљишта и објеката које је у претходном периоду дато у закуп „Славуј“
д.о.о. из Брчког (Уговор о закупу земљишта бр. 02-014-6-72/07 од 01.08.2007. године), у саставу:
1. Јеленко Ђурановић - предсједник
2. Драгица Пејић - члан
3. Спомена Петковић - члан
ІІ
Задатак комисије је да утврди стање
земљишта и објеката на парцелама означеним по новом премјеру са к.ч. 1036,
површине 9385 м2, к.ч. 1037/1, површине
5377 м2, к.ч. 1037/2, површине 2767 м2 у
Сочковцу које је у периоду од 01.08.2007.
године користило предузеће „Славуј“
д.о.о. из Брчког. По извршеном прегледу и
утврђивању стања а у присуству представника „Славуј“ д.о.о. из Брчког Комисија ће
сачинити и доставити Извјештај са фото
докумнетацијом тренутног стања.
Након утврђивања стања Комисија
ће преузети кључеве од капије земљишта и
постојећих објеката те исте записнички
предати надлежној служби у Општини.
ІІІ
Рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављено
у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-4-2/13
Датум: 28.01.2013.
_______________________________________________________
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51.
На основу члана 7. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.),
Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05 и 24/09) и члана 56. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка канцеларијског материјала за потребе административне службе Општине Петрово за 2013. годину“референца 02-014-7-16/13 од 01.02.2013.

I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка канцеларијског материјала за потребе административне службе Општине Петрово за
2013. годину“, референца 02-014-7-16/13
од 01.02.2013. године, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста,
предсједник комисије
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан комисије
3. Жељко Ђурић, дипл.економиста,
члан комисије
Технички секретар: Невена Петковић, дипл.економиста.
II
Задатак чланова комисије је да изврше отварање и вредновање понуда, и
предложе најповољнијег понуђача.
ІІІ
Отварање понуда ће се извршити
14.02.2013. године у 12:15 часова у просторијама општине Петрово.
IV
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „ Службеном гласнику општине

Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-17/13
Датум: 05.02.2013.
_______________________________________________________

52.
Након сравњавања текста Одлуке о
општинским административним таксама Пречишћени текст (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 11/11) са оригиналним текстом ове одлуке број 01-022103/11 од 10.10.2011. године, уочена је техничка грешка која се састоји у ненавођењу
дијела текста у тарифном броју 17. Тарифа
општинских административних такса, па
се на основу члана 156. Пословника Скупштине општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 10/05, 7/07),
врши
ИСПРАВКА
Одлуке о општинским административним
таксама - Пречишћени текст
1) У Одлуци о општинским административним таксама - Пречишћени текст
(''Службени гласник општине Петрово''
број 11/11), у Тарифи општинских административних такси, у тарифном броју 17. додаје се текст:
„Напомена:
Плаћање таксе по свим тарифним
бројевима ове тарифе ослобођени су:
1. Чланови породица погинулих бораца, рањени борци и чланови њихових породица, уколико се поступак тиче остваривања неког њиховог права у вези са
смрћу или рањавањем.
2. Сва лица којима је признат статус
избјеглице или расељених лица, уколико
се поступак односи на остаривање неког
њиховог права које произилази из тог статуса.“
2)Ова исправка биће објевљена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранислав Михајловић, дипл.правник, с.р.
Број: 06-013.3-1-28/13
Датум: 05.02.2013.

__________________________________________________________________________________________________________________
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Одлука о верификацији мандата одборника Скупштине општине
2. Одлука о утврђивању критерија и расписивању
јавног конкурса за избор и именовање чланова
Надзорног одбора ЈКП „Вода“ Петрово
3. Одлука о приватизацији стамбених јединица
4. Одлука о давању на кориштење пословних просторија без накнаде Џудо клубу „Озрен“ Петрово
5. Одлука о субвенцији за плаћање комуналних услуга одређеним категоријама становништва
6. Одлука о измјени одлуке о одређивању радног
времена угоститељским објектима на подручју
општине Петрово
7. Програм рада Скупштине општине Петрово у
2013. години
8. Одлука о усвајању Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у
општини Петрово за 2013-2014. годину
9. Одлука о давању сагласности на Програм рада
Добровољне ватрогасне јединице Петрово за
2013. годину
10. Одлука о разрјешењу Општинске изборне комисије
11. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЈКП „Вода“
Петрово
12. Одлука о именовању Одбора за етички кодекс
одборника Скупштине општине Петрово
13. Закључак по Извјештају о реализацији Одлуке
о утрошку новчаних средстава по основу емисије хартија од вриједности
14. Закључак по Извјештају о извршењу Плана одржавања путева и улица у 2012. години
15. Закључак о неприхватању Извјештаја о раду
Комуналне полиције за 2012. годину
16. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове за 2012. годину
17. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за општу управу за 2012. годину
18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Стручне службе Скупшине општине за 2012. годину
19. Закључак о усвајању Извјештаја о проведеним
Локалним изборима у БиХ 2012. године у изборној јединици 045 Б
20. Закључак о неприхватању Плана рада и пословања ЈКП „Вода“ Петрово за 2013. годину
21. Закључак о неприхватању Програма рада ЈП
„Центар за културу и образовање“ Петрово за
2013. годину
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22. Закључак о не давању сагласности на План рада и пословања Народне библиотеке у Петрову
за 2013. годину
23. Закључак о не давању сагласности на План рада и пословања Туристичке организације „Петрово“ Петрово за 2013. годину
24. Закључак о не давању сагласности на Програм
рада ЈУ „Центар за социјални рад“ Петрово за
2013. годину
25. Закључак о прихватању Информације о стању
предмета који се воде у Правобранилаштву РС сједниште замјеника у Добоју за 2012. годину
гдје се као тужена односно тужилац појављује
општина Петрово
26. Закључак о издавању одобрења за грађење
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

27. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка материјала за одржавање
чистоће просторија општине Петрово за 2013.
годину“
28. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка материјала за
одржавање чистоће просторија општине Петрово за 2013. годину“
29. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга: „Штампање новогодишњег промотивног материјала за 2013. годину“
30. Одлука о додјели уговора о набавци роба: „Набавка угља за централно гријање за 2013. годину са услугом превоза“, референца 02-014-7111/12 од 25.12.2012. године, „KU–HA“ д.о.о из
Бановића
31. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
32. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
33. Одлука о преносу матичних књига
34. Одлука о именовању Комисије за примопредају
35. Одлука о реалокацији средстава
36. Одлука о реалокацији средстава
37. Одлука о реалокацији средстава
38. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
39. Одлука о поништењу поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка материјала за одржавање
чистоће просторија општине Петрово за 2013.
годину“ референца 02-014-7-3/13 од 10.01. 2013.
године
40. Одлука о реалокацији средстава
41. Одлука о реалокацији средстава
42. Одлука о реалокацији средстава
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43. Одлука о реалокацији средстава
44. Одлука о реалокацији средстава
45. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка материјала за одржавање чистоће просторија општине Петрово за
2013. годину“
46. Одлука о додјели уговора о набавци услуга:
„Штампање новогодишњег промотивног материјала за 2013. годину“, референца 02-014-7-2/13
од 10.01.2013. године, СЗТР „GRAFI- COM“ из
Порјечина, Петрово
47. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка канцеларијског материјала за потребе административне службе Општине Петрово за 2013. годину“
48. Одлука о поништењу поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка угља за централно гријање за 2013. годину са услугом превоза“ референца 02-014-7-111/12 од 25.12.2012.године
49. Одлука о именовању Пројектног имплементационог тима општине Петрово (ПИТ)
50. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање
стања земљишта и објеката
51. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка канцеларијског
материјала за потребе административне службе
Општине Петрово за 2013. годину“ референца
02-014-7-16/13 од 01.02.2013.
52. Исправка Одлуке о општинским административним таксама - Пречишћени текст

........................................ 26
........................................ 27

........................................ 27

........................................ 27

........................................ 28

........................................ 29
........................................ 29
........................................ 30

........................................ 31
........................................ 31

____________________________________________ 0 ____________________________________________

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.
За издавача: Бранислав Михајловић, в.д. секретара Скупштине општине Петрово. Годишња
претплата: 60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706.
____________________________________________ 0 __________________________________________

