СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Број: 1

Петрово, 19.02.2014. године

Година: XXІІ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,118/05
и 98/13), члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13) и
чланa 37. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број
17/06), Скупштина општине Петрово, на
сједници одржаној дана 17.02.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ М2 КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена m2 корисне површине стамбеног и
пословног простора за 2013. годину на
територији општине Петрово износи
517,00 КМ.
Члан 2.
Цијена утврђена у члану 1. ове Одлуке користи се као основица за израчунавање висине ренте за грађевинско
земљиште, као и у свим другим управним
поступцима које води општинска административна служба, а у којима се предметна цијена користи као обрачунска основа.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „ Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-2/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

2.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05

и 98/13), члана 37. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 17.02.
2014. године донијела је
ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ РЕДОВНИХ
СТУДЕНАТА У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
Општина Петрово у 2014. години
стипендираће пет (5) нових редовних студента са пребивалиштем на подручју општине Петрово.
Члан 2.
Стипендије из члана 1. ове одлуке у
2014. години додијелиће се у складу са
условима прописаним Правилником о додјели студентских стипендија („Службени
гласник општине Петрово“ број 15/08).
Члан 3.
Висина стипендија за све студенте и
за све године студија износи 100,00 КМ.
Члан 4.
У 2014. години сваком студенту
који буде изабран након јавног конкурса,
исплатиће се десет (10) стипендија у складу са уговором из члана 8. ове одлуке.
Члан 5.
За додјелу стипендија расписаће се
оглас у јавном гласилу већег тиража.
Јавни оглас из претходног става
расписаће Начелник општине.
Рок за подношење пријава на оглас
не може бити краћи од 8 нити дужи од 15
дана од дана расписивања.
Члан 6.
За провођење поступка додјеле
стипендија из члана 2. ове одлуке овлашћује се Начелник општине.
У поступку додјеле стипендија Начелник општине има надлежности да:
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- именује Комисију за провођење
поступка додјеле стипендија,
- одабере смјерове занимања за које
ће бити додијељене стипендије,
- на основу коначне листе студената
донесе акт о додјели стипендија.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО

Члан 7.
Комисија за провођење поступка
додјеле стипендија из члана 6. став 2. алинеја 1.ове одлуке:
- утврђује благовременост пријава
на конкурс и врши преглед документације
приложене уз пријаву на конкурс,
- у складу са критеријима и мјерилима утврђеним Правилником о додјели
студентских стипендија врши бодовање и
утврђује прелиминарну листу приоритета
(бод листа) за додјелу стипендија,
- разматра основаност приговора на
прелиминарну листу и о томе даје мишљење начелнику општине,
- ради друге послове у складу са
Правилником.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми за избор и именовање чланова Одбора
за жалбе општине Петрово (у даљем
тексту: Одбор).

Члан 8.
На основу рјешења о додјели стипендије из члана 6. став 2. алинеја 3. ове
одлуке, Начелник општине са стипендистом закључује уговор о регулисању
међусобних права и обавеза у складу са
Правилником.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-3/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

3.
На основу члана 30. алинеја 21. а у
вези са чланом 148б. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 7. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/03) и члана 37. Статута општине Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 17/06) Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 17.02.2014. године, донијела је

Члан 2.
Одбор одлучује по жалбама службеника, техничких и помоћних радника у
другом степену на рјешења којима се
одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама кандидата који су
учествовали на јавном конкурсу, у складу
са законом.
Члан 3.
Избор и именовање предсједника и
чланова Одбора врши Скупштина општине
Петрово након спроведеног поступка јавног конкурса, на период од четири године.
Члан 4.
Кандидати морају испуњавати опште и посебне услове за именовање прописане законом.
Општи услови за именовање:
- да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису осуђивани за кривично
дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело
које га чини неподобним за обављање
послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
- да нису отпуштени из органа
управе као резултат дисциплинске мјере на
било којем нивоу власти у БиХ три године
прије објављивања конкурса,
- да се на њих не односи члан IX 1.
Устава босне и Херцеговине
Посебни услови за именовање су:
- да имају завршен четворогодишњи
студиј са звањем дипломирани правник
или први циклус студија – димпломирани
правник са најмање 240 ECTS бодова,
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- да имају најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
- да имају положен стручни испит
за рад у органима управе или положен
правосудни испит,
- да имају доказане резултате рада
на ранијим пословима и посједовање организацијских способности.
Члан 6.
Кандидати не могу бити лица која
имају статус службеника, техничког или
помоћног радника у општинској управи
или која су на функцији у политичкој
странци.
Члан 7.
Јавни конкурс објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и најмање једном дневном листу доступном
јавности на територији Републике Српске,
чију процедуру спроводи посебно именована комисија.
Члан 8.
Ова oдлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-4/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине
Петрово“ број 17/06), Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 17.02.
2014. године, донијела је
О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ „ОЗРЕНСКОГ
ПЛАНИНАРСКОГ МАРАТОНА 2014“
Члан 1.
Општина Петрово, Општински
спортски савез Петрово, Туристичка организација “Петрово“ и Планинарско друштво „Краљица 883“ Петрово, организоваће
десети планинарски маратон под називом
„Озренски планинарски маратон 2014“,
који ће се одржати 06, 07. и 08. јуна 2014.
године.

Стартно и циљно мјесто планинарског маратона налази се у Мјесној заједници Калуђерица.
Члан 2.
Начелник општине ће својим рјешењем именовати Организациони одбор
„Озренског планинарског маратона 2014“.
Члан 3.
Озренски планинарски маратон финансираће се дијелом из средстава буџета
општине Петрово, у износу до 4.000,00
КМ, а на терет конта 415213 - текући
грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима- планинарски
маратон, организациони код 00380130административна служба општине Петрово и средствима оствареним по основу
спонзорства, а путем Општинског спортског савеза Петрово.
Новчана средства која по основу
спонзорства буду уплаћена на
рачун
трезора општине Петрово, уплатиће се на
пословни рачун Општинског спортског
савеза Петрово.
Средства из става 2. овог члана не
представљају средства за редован рад
Општинског спортског савеза Петрово,
планирана буџетом општине Петрово за
2014. годину.
Члан 4.
По завршетку спортске манифестације из члана 1. ове одлуке начелник
општине Петрово поднијеће Скупштини
општине информацију о реализацији пројекта.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-5/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине
Петрово“ број 17/06), Скупштина општине
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Петрово на сједници одржаној дана 17.02.
2014. године донијела је
О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОКУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
«ВАСКРШЊИ КРОС- ОЗРЕН 2014»
Члан 1.
Општина Петрово и Републички
педагошки завод Републике Српске, организоваће десету спортско-културну манифестацију „Васкршњи крос- Озрен 2014“,
која ће се одржати на посједу Манастира
Светог оца Николе на Озрену у Мјесној
заједници Калуђерица, у априлу 2014.
године.
За предсједника Организационог
одбора манифестације из претходног става
овог члана именује се начелник општине
Петрово.
Члан 2.
Начелник општине ће својим рјешењем именовати чланове Организационог
одбора манифестације „Васкршњи кросОзрен 2014“.
Члан 3.
„Васкршњи крос-Озрен 2014“ финансираће се средствима из буџета општине Петрово у износу до 2.000,00 КМ и
средствима оствареним по основу спонзорства, путем Спортског савеза општине
Петрово.
Новчана средства из буџета општине Петрово књижити на терет конта
415213- општински Спортски савез- Васкршњи крос.
Новчана средства која по основу
спонзорства буду уплаћена на пословни
рачун трезора општине биће пренешена на
пословни рачун Спортског савеза општине
Петрово.
Средства из става 1. овог члана не
представљају средства за редован рад
Спортског савеза која су планирана буџетом општине Петрово за 2014. годину.
Члан 4.
По завршетку спортске манифестације из члана 1. ове одлуке, Начелник
општине Петрово и Општински спортски
савез Петрово, поднијеће Скупштини
општине Петрово информацију о реализацији ове одлуке.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу oсмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-6/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11),
члана 5. тачка б) Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12)
чланa 37. Статута општине Петрово
(''Службени гласник општине Петрово''
број 17/06), Скупштина општине Петрово,
на сједници одржаној дана 17.02.2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОДАЈИ
НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНА
Члан 1.
У Одлуци о продаји непокретностистана („Службени гласник општине Петрово“, број 8/13) члан 2. мијења се и
гласи: „Почетна продајна цијена непокретности-стана из члана 1. ове одлуке износи
550,00КМ/ m2“.
Члан 2.
Члан 4. Одлуке мијења се и гласи:
“Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је
уплатити остатак дуга од продајне цијене
најкасније у року од 90 дана након закљученог поступка лицитације. Предаја
непокретности-стана у посјед купцу извршиће се након исплате цјелокупног износа
продајне цијене и закључења купопродајног уговора о чему ће се сачинити записник“.

од

Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана
дана објављивања у „ Службеном
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гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-7/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), члана 50. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 121/12),
члана 62. став 1. и 66. став 2. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 71/12) и члана 37.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 17.02.2014. године донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ КРЕДИТНОГ
ЗАДУЖЕЊА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО КОД
ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ
Члан 1.
Прихвата се дугорочно кредитно задужење општине Петрово у износу до
2.300.000,00 КМ (словима:двамилионатристохиљадаКМ) код Европске инвестиционе банке (ЕИБ).
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове
Одлуке усмјериће се за реализацију Пројекта снабдијевања водом у општини Петрово, а све према приједлогу Пројекта
(Project Fich).
Циљ пројекта је санација, реконструкција и проширење водоводних система у општини Петрово, а што би допринијело смањењу губитака воде, уштеде
воде и енергије и побољшању заштите
животне средине.
Члан 3.
Кредит се општини Петрово одобрава под следећим условима:
- рок отплате: 25 година,
- период одгоде плаћања: до осам
година, урачунат у рок отплате,
- камата: фиксна или промјенљива
са фиксним интервалом (ЕУРИБОР +

фиксни интервал) израчуната по процедури ЕИБ-е,
- кредит се повлачи у траншама,
- приликом повлачења сваке транше
дефинисаће се камата и датуми плаћања
(тромјесечно, полугодишње или годишње),
- отплата транше ће се вршити у
складу са табелом амортизације коју ће
ЕИБ доставити након исплате сваке
транше, а истом ће се дефинисати: датум
исплате, износ, рокови отплате и каматна
стопа за сваку траншу,
- плаћање главнице и камате: тромјесечно, полугодишње или годишње.
- затезна камата: ЕУРИБОР + 2%
годишње, односно фиксна камата + 0,25%
годишње, а према правилима ЕИБ-а.
Члан 4.
Предвиђени рок за повлачење средстава је 30.06.2016. године, уз могућност
продужења рока.
Члан 5.
Изворни приходи (порески и непорески приходи) у 2012. години износе
2.321.650,00 КМ. Са 31.12.2013. године
укупно задужење општине Петрово износи
1.596.965,33 КМ (главница + камата).
Годишњи ануитети у 2013. години износе
283.835,00 КМ, што представља 12,22 % од
изворних прихода.
Стањем
кредитних
задужења
општине задовољен је услов и ограничење
из члана 59. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 71/12),
јер укупна отплата у било којој наредној
години не прелази 18% од редовних прихода остварених у претходној години.
Члан 6.
Инструменти обезбјеђења отплате
кредита су мјенице и бјанко овјерени налози.
Члан 7.
Период амортизације капиталних
инвестицијa којe ће се финансирати из
кредитног задужења је 50 година за објекте
и 15 година за опрему.
Члан 8.
Овлашћује се начелник општине да
у складу са одредбама Закона о буџетском
систему прибави сагласност Министарства
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финансија Републике Српске за кредитно
задужење општине Петрово.
Члан 9.
Овлашћује се начелник општине да
потпише Уговор о преносу кредитних
средстава по Пројекту између Владе Републике Српске-Министарства финансија
и општине Петрово.
Члан 10.
За реализацију ове одлуке задужује
се начелник општине и Пројектни имплементациони тим општине Петрово (ПИТ).
Члан 11.
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: 01-022-8/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

8.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13) и чланa 37. Статута општине
Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 17/06), Скупштина општине
Петрово, на сједници одржаној дана 17.02.
2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИЈИ ЗА ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОДРЕЂЕНИМ
КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава из
буџета општине Петрово за 2014. 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 је износ од 2,50 КМ
мјесечно по домаћинству.
Члан 2.
Одобрава се исплата средстава из
буџета општине Петрово за 2014. годину у
износу до 1.800,00 КМ на име субвенционисања трошкова одвоза смећа из до-

маћинстава одређеним категоријама 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 обољења и сл.),
- породице погинулих бораца
Војске Републике Српске и ратни војни
инвалиди закључно са ІV категоријом
инвалидитета.
Право на субвенцију из члана 1. и 2.
ове одлуке, припада породицама и лицима
из претходног става овог члана под условом да имају закључен уговор са ЈКП
„Вода“ Петрово о испоруци воде и уговор
о пружању услуга преузимања и збрињавања комуналнг отпада.
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 осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-9/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

9.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,
18/05 и 98/13), члана 37. Статута општине
Петрово (''Службени гласник општине
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Петрово'' број 17/06), члана 85. став 1.
Пословника Скупштине општине Петрово
(''Службени гласник општине Петрово''
број 10/05, 7/07 и 10/13), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној
дана 17.02.2014. године, донијела је
ПРОГР АМА РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У
2014. 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 2014. години стварат
ће правне претпоставке 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 2014. години.
Програм рада за 2014. 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 2014. годину
разврстане су квартално - по тромјесечјима.
II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА.
ЈАНУАР – МАРТ
1. Приједлог Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Народне библиотеке у
Петрову.
Обрађивач: Одјељење за општу управу, Народна библиотека у Петрову;
2. Извјештај о извршењу буџета
општине за 2013. годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
3. Извјештај о кандидованим, окончаним и нереализованим пројектима у
2013. години, са приједлогом мјера за
реализацију.
Обрађивач:
надлежна
одјељења
општинске управе;
4. Информација о стању у области
шумарства на подручју општине.
Обрађивач: Шумско газдинство ДобојШумска управа Петрово;
5. Приједлог одлуке о подстицајима
у пољопривреди за 2014. годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
6. Приједлог Одлуке о помоћи породицама са више чланова домаћинства
у 2014. години.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
7. План и програм капиталних улагања у 2014. години.
Обрађивач: надлежна одјељења општинске управе;
8. Програм утрошка намјенских средстава из буџета општине у 2014. години.
Обрађивач:
надлежна
одјељења
општинске управе;
9. Извјештај о рјешавању предмета
у управном поступку у 2012. години.
Обрађивач:
надлежна
одјељења
општинске управе;
10. Приједлог Одлуке о организацији манифестације „Васкршњи крос“.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
11. Извјештај о наплати такси у
2013. години.
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Обрађивач:
надлежна
одјељења
општинске управе;
12. Извјештај о утрошку намјенских средстава у 2013. години.
Обрађивач:
надлежна
одјељења
општинске управе;
13. План прољетне сјетве на подручју општине Петрово.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
14. Извјештај о реализацији скупштинских одлука и закључака у 2013.
години.
Обрађивач:
надлежна
одјељења
општинске управе;
15. Извјештаји о раду Одјељења
Општинске управе у 2013. години.
Обрађивач: одјељења општинске управе;
16. Извјештај о раду Стручне службе Скупштине општине у 2013. години.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
17. Приједлог Плана и програма
одржавања улица, локалних и некатегори-саних путева у 2014 години.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
18. Приједлог Одлуке о начину одржавања уличне расвјете, са приједлогом
мјера.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
19. Приједлог Одлуке о субвенцији
комуналних услуга одређеним категоријама становништва.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
20. Извјештај о раду комуналне полиције у 2013. години,
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
21. Приједлог Нацрта измјена и допуна Урбанистичког плана насељеног
мјеста Петрово.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
22. Приједлог Одлуке о изради пројектне документације водовода (по основу Студије о водоснабдјевању општине.)
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
23. Приједлог Одлуке о утврђивању
просјечне, коначне грађевинске цијене
м2 корисне стамбене површине на подручју општине за 2013. годину.

Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
24. Приједлог Одлуке о приватизацији стамбених јединица.
Обрађивач: Одјељење за општу управу;
25. Извјештај о раду Службе Цивилне заштите за 2013 годину.
Обрађивач: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите;
26. Информација о стању безбједности на подручју општине Петрово за
2013 годину.
Обрађивач: ЦЈБ Добој – Полицијска
станица Петрово;
27. Информација о стању предмета
који се воде у Правобранилаштву Републике Српске-Сједиште замјеника у
Добоју за период 01.01. до 31.12.2013.
године, гдје се као тужена односно тужилац појављује општина Петрово.
Обрађивач: Правобранилаштву Републике Српске-Сједиште замјеника у Добоју;
28. Планови и програми рада и пословања јавних предузећа и установа
чији је оснивач општина Петрово, за
2014. годину;
Обрађивач: јавна предузећа и установе;
29. Извјештаји о раду и пословања
јавних предузећа и установа чији је
оснивач општина Петрово за 2012. годину;
Обрађивач: јавна предузећа и установе; Начелник општине Петрово;
30. Приједлог Одлуке о разрјешењу
дужности директора ЈУ. ''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово
(ЈП.''Центар за културу и образовање'' ).
Обрађивач: Одјељење за Општу управу и Комисија за избор и именовање;
31. Приједлог Одлуке о разрјешењу
дужности Управног одбора ЈУ. ''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово (Надзорни одбор ЈП.''Центар за
културу и образовање'').
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
32. Приједлог Одлуке о именовању
в.д-и директора ЈУ. ''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
33. Приједлог Одлуке о именовању
в.д-и чланова Управног одбора ЈУ.
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''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
34. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање органа ЈУ. ''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово и
директора ЈУ.''Центар за социјални
рад'' Петрово.
Обрађивач: Одјељење за Општу управу;
35. Приједлог Одлуке о именовању
Комисије за избор и именовање: органа
ЈУ. ''Културно-туристички и спортски
центар'' Петрово и директора ЈУ.
''Центар за социјални рад'' Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
36. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе.
Обрађивач: Одјељење за Општу управу;
37. Приједлог Одлуке о именовању
Комисије за избор и именовање Одбора
за жалбе.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
38. Приједлог Одлуке о именовању
Одбора за жалбе.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
39. Приједлог Одлуке о накнади за
рад чланова Одбора за жалбе.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
40. Приједлог Одлуке о престанку
рада ''Туристичке организације Петрово'' Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
41. Приједлог Одлуке о именовању
директора ЈУ. ''Културно-туристички и
спортски центар'' Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
42. Приједлог Одлуке о именовању
чланова Управног одбора ЈУ. ''Културно-туристички и спортски центар''
Петрово
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
43. Приједлог Одлуке о именовању
директора ЈУ. ''Центар за социјални
рад'' Петрово.

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
44. Приједлог Одлуке о именовању
Комисије за оцјену рада Секретара
скупштине општине за 2013 годину.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине.
АПРИЛ – ЈУНИ
1. Обрачун буџета општине за 2013.
годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
2. Извјештај о извршењу буџета општине за период 01.01. -30.03.2013. године.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
3. Информација о стању у области запошљавања на подручју општине у
2013. години.
Обрађивач: Завод за запошљавање
Републике Српске – Биро Петрово;
4. Информација о стању у области задругарства и пољопривреде.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
5. Информаија о стању у области јавног информисања на подручју општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
6. Информација о упису ученика у
први разрен основних школа.
Обрађивач: ОШ. „Вук Караџић“ Петрово и ОШ. „Свети Сава“ Какмуж;
7. Извјештај о реализацији Плана и
програма одржавања улица, локалних и
некатегорисаних путева у 2013. години.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
8. Приједлог измјена и допуна Урбанистичког плана Петрово.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
9. Приједлог измјена и допуна Пословника Скупштине општине Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине,
10. Приједлог Статута о измјенама и
допунама Статута општине Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине,
11. Приједлог Одлуке о расписивању
избора за Савјете Мјесних заједница
Обрађивач: Одјељење за општу управу и Стручна служба С.О-е,

Страна 10 - Број 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Сриједа, 19.02.2014. године

12. Приједлог Одлуке о продаји непокретности општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије, Одјељење за прост.уређење и
стамб.-комуналне послове,
13. Приједлог Одлуке о организацији
манифестације ''Госпоински сусрети''.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије,
14. Информација о проведеним изборима у мјесним заједницама.
Обрађивач: Општинска изборна комисија Петрово,
15. Приједлог Одлуке о организацији
и функционисању цивилне заштите у
области заштите и спасавања.
Обрађивач: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите,
16. Приједлог Одлуке о формирању
Штаба за ванредне прилике.
Обрађивач: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите,
17. Информација о стању ел. мреже и
снабдјевању грађана ел.енергијом.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
18. Информација о социјалном стању
и положају грађана општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
19. Информација о правном статусу и
стању у предузећима на подручју општине у којима није извршена приватизација државног капитала.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
20. Информација о стању привреде
на подручју општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
21. Информација о обављању ветеринрске заштите животиња на општини.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
22. Приједлог Одлуке о давању у
закуп и на коришћење некретнина општине.
Обрађивач: Одјељење за прост.уређење и стамб.-комуналне послове;
23. Приједлог Одлуке о организацији
манифестације „Озренски планинарски
маратон 2014“ .
Обрађивач: Одјељење за општу управу
24. План рада Начелника општине за
мандатни период.

Обрађивач: Начелник општине;
25. Приједлог Одлука о именовању
радних тијела Скупштине општине
(Одбор за здравство и други).
Обрађивач:
Стручна
служба
Скупштине општине,
ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР
1. Информација о упису ученика у
СШЦ Петрово, са освртон на успјех ученика, стање кадрова и материјални положај школе.
Обрађивач: СШЦ Петрово;
2. Извјештај о извршењу буџета
општине за период 01.01.–30.06.2014. год.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
3. Информација о одржаним културно-спортским манифестацијама.
Обрађивач: Одјељење за општу
управу, ЈУ. Културно-туристички и спортски центар;
4. Информација о стипендирању
студената.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
5. План јесење сјетве на подручју
општине.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
6. Извјештај о стању улица, путева
и путне мреже на подручју општине.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
7. Приједлог Одлуке о грађевинском земљишту.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
8. Приједлог Програма зимског одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
9. Приједлог Одлуке о именовању
Организационог одбора за обиљежавање
Крсне славе и дана општине Петрово,
Начелник општине,
10. Приједлог Одлуке о додјели општинских награда и признања у 2014. години,
Обрађивач: Комисија за награде и
признања;
11. Приједлог Оквирног програма
обиљежавања Дана и Крсне славе општине.
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Обрађивач: Организационог одбора
за обиљежавање Крсне славе и Дана општине Петрово.
12. Приједлог Одлуке о изради процјение угрожености од елементарних непогоде и несрећа.
Обрађивач: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите;
13. Приједлог Одлуке о приступању
изради Програма развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања.
Обрађивач: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите;
14. Приједлог Плана противпожарне заштите за подручје општине Петрово.
Обрађивач: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите;
15. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкиурса за избор и именовање Општинске изборне комисије
Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине.
16. Приједлог Одлуке о именовању
Комисије за избор и именовање Општинске изборне комисије Петрово.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине;
17. Извјештај о давању у закуп и на
коришћење некретнина општине и начину управљања имовином општине.
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР
1. Приједлог Одлуке о висини стопе
пореза на непокретности за 2015.годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
2. Извјештај о извршењу буџета
општине за период 01.01.-30.09.2014. године.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије
3. Нацрт буџета општине за 2015
годину.
Обрађивач: Начелник општине и
Одјељење за привреду и финансије;
4. Приједлог буџета општине за
2015. годину.
Обрађивач: Начелник општине и
Одјељење за привреду и финансије;
5. Приједлог Одлуке о извршењу
буџета општине у 2015 години.

Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије;
6. Приједлог Одлуке о стипендирању студената у школској 2014/2015. год.
Обрађивач: Одјељење за општу
управу;
7. Информација о остваривању права бораца, породица погинулих бораца,
ратних војних инвалида и цивилних жртава рата у 2013 години.
Обрађивач: Одјељење за општу
управу.
8. Информација о стипендирању
студената.
Обрађивач: Одјељење за општу управу.
9. Приједлог Одлуке о измјенама и
допунама Одлуке о гробљима.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење и стам.-ком. послове;
10. Приједлог Одлуке о давању гробаља на управљање.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стам.-ком. послове;
11. Приједлог програма рада Скупштине општине у 2015. години.
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и Колегијум Скупштине
општине;
12. Приједлог Одцлуке о разрјешењу Општинске изборне комисије Петрово.
Обрађивач. Стручна служба Скупштине општине;
13. Приједлог Одлуке о именовању
Општинске изборне комисије Петрово.
Обрађивач. Стручна служба Скупштине општине;
14. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о издавању билтена општине.
Обрађивач: Одјељење за општу
уп-раву;
15. Извјештај о проведеним Општим изборима 2014, у изборној јединици
045Б Петрово.
Обрађивач: ОИК-а Петрово;
16. Извјештај о реализацији пројеката изградње инфрасструктурних објеката
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стам.-ком. послове;
III – МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА
У циљу реализације овог програма
утврђују се следеће мјере и задаци:
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 Обрађивачи-носиоци израде материјала дужни су материјале благовремено припремати и достављати Стручној
служби Скупштине општине, као и
надлежним одјељењима Општинске управе 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, Колегијум Скупштине општине,
секретар Скупштине Скупштине општине
Петрово, начелник општине и начелници
одјељења Општинске управе .
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-10/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), а у вези са чланом 39. став
1. Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број 121/12), члана 37. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“ број 17/06), Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 17.02.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација буџетских
средстава у износу до 2.300,00 КМ са
конта 411111-Расходи за основну плату
(организациони код 00380130) – Административна служба)
-на конто 411111-Расходи за основну плату
(организациони код 00380110- Скупштина
општине), 30,00 KM,
-на конто 412900-Остали непоменути расходи (организациони код 00380110- Скупштина општине), 2.270,00 KM, период децембар 2013. године.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
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: 01-022-11/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

11.
На основу члана 30. у вези са чланом 14. алинеја 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске„ број 101/04, 42/05, 48/05 и 98/13),
члана 16. тачка 6. Закона о јавним путавима („Службени гласник Републике
Српске“, број 89/13), члана 34. Правилника
о одржавању јавних путева и објеката
(„Службени гласник Републике Српске“
број 23/05) и члан 37. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине
Петрово“ број17/06), Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 17.02.
2014. године дононијела је
ПРОГРАМ
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА,
ЛОКАЛНИ И НЕКАТЕГОРИСАНИ
ПУТЕВА
I-УВОД
Законом о јавним путавима („Службени гласник Републике Српске“ број
89/13), Правилником о одржавању јавни
путева и објеката („Службени гласник Републике Српске“ број 23/05) и Одлуком о
локалним путевима и улицама („Службени
гласник општине Петрово„ број 5/07),
дефинисано је одржавање и заштита јавни
путева, управљање и финансирање изградње и одржавања путева, те надзор над
спровођењем прописа из ове области.
Такође је прописано да се јавни
путеви морају одржавати у таквом стању
које омогућава вршење трајног, безбједног
и несметаног саобраћаја за који су путеви
намијењени као и план зимске службе.
Обим, врста, вриједност и динамика
извођења радова на зимском одржавању
јавни путева, утврђује се у складу са планираним буџетским средствима и Про-
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грамом зимског одржавања улица и локални и некатегорисани путева.
II-ПЕРИОД РАДА И ЗАДАЦИ
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
II-1. Зимски период одржавања путева обухвата период од 15. новембра 2013.
године до 15. марта 2014. године, стим да
тај период зависно од временски прилика и
метеоролошки прогноза може почети прије
односно завршити касније.
II-2. Надлежно одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
општине Петрово кординира рад са
извођачем радова који обавља стручне
послове зимске службе, а који се односе на
одржавање проходности у зимском периоду
локални и некатегорисани путева, улица,
тротуара, мостова, тргова и други саобраћајни површина на подручију општине
Петрово.
Органи локалне управе и самоуправе
дужни су да обезбиједе стални надзор на
организовању радова на брзом и ефикасном
отклањању већи сметњи са коловоза пута
као што су посљедице одрона, лавина,
клизишта, сњежни наноса и поледице.
II-3. Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се нарочито:
- неутралисање поледице и уклањање снијега са коловоза и путни објеката,
- спречавање стварања поледице на
коловозу,
- посипање залеђени и засњежени
површина коловоза абразивним и другим
материјалима, нарочито на успонима и у
кривинама,
- обиљежавање ивица коловоза одговарајућим маркерима,
- благовремено и потпуно обавјештавање корисника јавни путева о стању и
условима саобраћаја на путевима путем
средстава јавног информисања, саобраћајним знацима и таблама обавјештења,
- уклањање хаварисани и остали возила са коловоза која онемогућавају чишћење путева.
III-ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

РАДА

III-1. Обезбјеђење трајног, непрекидног и квалитетног одржавања и заштите
путева Општина ће обезбиједити путем
уговора са општинским комуналним пре-

дузећем у Петрову, чиме ће бити прецизиран обим радова.
Извођач радова зимског одржавања
треба да посједује сву неопходну опрему за
обављање посла као и квалификовано
особље да организује и руководи одржавањем путева.
III-2. На основу значаја пута и
интезитета саобраћаја на путу, одређују се
приоритети за обезбјеђење проходности
путева, односно путни праваца.
III-2.1. На путевима првог приоритета на смије бити прекида саобраћаја.
III -2.2. Путеви првог приоритете су
путни правци који повезују општину Петрово са сусједним општинама.
„Л 007“ Пут Добој-Петрово-Манастир Озрен „СВЕТОГ НИКОЛЕ„ одржавају Ј.П Републике Српске.
III-2.3. На путевима другог приритета може доћи до прекида саобраћаја
само у вријеме уклањања сметњи, али
не дуже од 6 часова у току 24 часа.
III-2.4. Путевима другог приоритета
у смислу зимског одржавања путева сматрају се путни правци који повезују насељена мјеста општине Петрово међусобо,
као и путни правци од значја за мјесну
заједницу који су дефинисани Одлуком о
локалним путевима и улицама, као путеви
другог и трећег приоритета.
У ову групу зимског одржавања
улази и чишћење аутобуски и жељезнички
стајалишта, простор Трга Њемањића, простор код Дома здравља у Петрову и паркиралишта код основне и средње школе у
Петрову.
III-2.5. На путевима трећег приоритета, проходност се успоставља након престанка падавина, а најкасније у
року од 72 часа.
Зимско одржавање остали локални
путева и улица који су проглашени
Одлуком о локаним путевима и улицама
проводиће се у складу са расположивим
новчаним средствима. Општина ће према
расположивим новчаним средствима, грађанима организованим у мјесним заједницама који ће личним ангажовањем одржавати путева, обезбиједити материјалну помоћ за одржавање поједни путева, а што је
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предвиђено и чланом 2. aлинеје 3. Одлуке
о локалним улицама и путевима.
III-2.6. На осталим путевима односно путним правцима проходност саобраћаја ће се обезбјеђивати зависно од
потреба и расположиви средстава.
Обзиром на материјално финасијску ситуацију, односно немогућности да се
у зимском периоду одржавају сви локални
и некатегорисани путеви, приоритет се
даје на локланим путевима првог и другог
приоритета, међутим, зависно од ситације
и у хитном случају ( болест, смртни случај
и слично) зимско одржавање ће обухватати
и неке некатегорисане путева, а одржавање
путева ће се изводити у сагласности и
договору са мјесним заје дницама.
IV- НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА
IV- 1. Из буџетски средстава намијењени за зимско одржавање путева општина Петрово ће набавити 30 м3 абразивног матријала и 20 т путне соли за посипање путева, што ће бити уступљено
извођачу зимског одржавања путева и
улица према динамици потрошње.
IV-2. Уговор о зимском одржавању
путева III-2.1 став и III-2.3 став овог
програма закључиће се са ЈКП „ВОДА“
Петрово по цијени од 27,00 КМ по 1 километру очишћеног пута за цијелу зимску
сезону 2013/2014. Дио уговора који се
односи на зимско одржавање до 2013 године финансират ће се из буџетом намијењени средстава за 2013. године, а одржавање путева у 2014. години финансират ће
се из средстава буџета општине за 2014.
годину.
IV-2.1. Овај уговор се односи на
одржавање путева првог приоритета како
слиједи:
Назив путева првог приоритета.
1. Пут Карановац-Грачаница од пута Л007 до моста на Спречи.
2. Пут Сочковац-Грачаница од пута
Л007 до моста на Спречи.
3. Пут Какмуж-Лохња од пруге до
моста на Спречи.
4. Пут Петрово –Ораховица од пруге до моста на Спречи.
5. Пут Порјечина-Миричина од
Спомен чесме до моста на Спречи.
6. Пут Петрово –Порјечина-Кртова.

7. Улица Михољданска.
8. Улица Вељке Вуковића.
9. Улица Тодора Вујасиновића.
Што је око 15870 метара .
IV-2.2. ЈКП „ВОДА“ Петрово одржаваће и остале путне правце по МЗ како
слиједе:
А) КАРАНОВАЦ
1. Пут Л 8 Карновац-Бољанић, од
пута Л007 код Фарме „Нешковић „ преко
пруге и Молитвишта до границе са општином Добој.
2. Пут Л 9 Карановац-Бољанић од
Задружног дома кроз Травњаке до границе
са општином Добој.
3. Пут Л 10 Карановац- Сочковац,
преко Субашиног потока.
4. Пут Л 14 кроз насеље Липовац,
од прелаза пруге до излаза на пут уз
Прењу.
5. Пут Л 7 поред пилане „ПРЕЊА„
од пута Л007 до излаза на пут за Г. косу и
Лијешће.
6. Пут Ж.станица-Школа- „ЛИМЕХ„
7. Пут од „ЛИМЕХА“ лијевом обалом Прење до куће Богдана Марушића.
8. Пут Л 42 од моста на Прењи лијевом обалом Прење до „ ЛИМЕХА„.
9. Пут до гробља у Карановцу.
Што је око 13660 метара
Б) СОЧКОВАЦ
1. Пут Сочковац- Какмуж, преко
Врле стране до Бара у Какмужу.
2. Од пута Л007 преко пруге до Молитвишта у Сочковцу (Брешчић).
3. Пут Брешчић-Мала ријека-Врановац.
4. Пут Мала ријека –Стјепановића
сокак.
5 Пу Брешчић –Велика ријека –
Врела.
6. Пут за гробља „ПОПОВИЋИ„.
7. Пут за гробље „ЗОРИЋИ“.
Што је око 10200 метара .
В) КАКМУЖ
1. Пут Баре-Мекиљица.
2. Пут од моста у Томићима – Средина–Волујак са одвојком за гробље „ВОЛУЈАК“.
3. Пут Средина-Ивановићи.
4. Пут Средина-Мекиљица.

Страна 15 - Број 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Сриједа, 19.02.2014. године

5. Пут од пута Л007–Пјескуље- Горњи Поточани са одвојцима за гробље
„ПОТОЧАНЕ“ Јовановиће, Ђурановиће и
Ђуриће.
6. Пут од пута Л007-Гарави Сокак.
7. Пут Жељезничка станица- гробље
код Цркве.
8. Пут кроз Слатину од пута Л007
до пута Л11.
9. Пут за Међаш од пута пуа Л11.
10.Пут за Путошевац од пута Л11.
11.Пут од пута Л007 поред куће
Бошка Васића.
12.Пут од пута Л007- Стјепановићи.
13.Алушки пут.
Што је око 12750 метара .
Г) ПЕТРОВО
1. Улица 23 Августа (према Градњамонту).
2. Улица Луке Радојчица.
3. Улица Алушка.
4. Улица Брђанса.
5. Улица Хиландарска.
6. Улица 25 Маја (Колона).
7. Улица
Сватосавска
(према
Цркви).
8. Улица Драже Михајловић до стадиона, са одвојцима до Наставног центра и
зграда Борачки станова.
9. Улица Милоша Обилића до гробља „БРЂАНИ“,
10. Улица Лужанска до гробља
„ЛУЖАНИ“ .
11. Улица 9 Новембар.
12. Улица Десанке Максимовић.
13. Улица Краља Драгутина.
14. Улица Иве Андрића.
15. Улица Петра Кочића.
16. Улица Јована Дучића.
17. Улица Њеманића.
18. Улица Змај Јовина.
19. Улица 1 Октобра.
20. Улица 12 Октобра.
21. Улица Цивилни жртава рата.
22. Улица Манастирска.
23. Трг Њемањића.
24. Пут за Брезике од моста на Јадрини до Милинковца.
25. Простор испред Дома Здравља.
26. Паркинг простор испред Основне и Средње школе.
27. Аутобуска и Жељезничка стајалишта.
Што је око 12800 метара.

Д) ПОРЈЕЧИНА
1. Пут Школа-Мрачај-Селиште.
2. Пут за гробља до Бјелана.
3. Пут Баре-Гуште-Бјелани.
Што је око 4400 метара.
Ђ) КРТОВА
1. Пут до Основне Школе.
Што је око 200 метара.
Ж) КАЛУЂЕРИЦА
1. Пут Калуђерица-Ступари-Бајковац.
2. Пут Мали Киковац-Ровине-Врела са одвојком до гробљ „ВРЕЛА“.
Што је око 7400 метара.
IV-3. Извођач на радовима зимског
одржавања путева 1 приоритете мора
започети чишћење снијега са путева прије
него што се на путевима накупи снијега у
висини од 7 цм, и прије него што се снијег
сабије.
У случају сусњежице, ледене кише
и настанка поледице, извођач на радовима
зимског одржавања путева мора благовремано реаговати у спречавању настали
појава одговарарајућим начином посипања
путева.
IV-4. Остали путеви који по Одлуци
спадају у категорију нижи приоритета,
одржаваће се у договору са представницима Мјесни Заједница личним радом
грађана уз обезбјеђење потребне количине
погонског горива, које ће обезбјеђивати
општина Петрово, а то су следећи путеви:
КАРАНОВАЦ
- пут Л37 за Грабову косу
- пут Л38 Лијешће (Раковиће)
- пут од куће Богдана Марушића за
Грабову косу.
- пут од куће Богдана Марушића до
куће Ранка Недић .
- пут од Липовца за Илијно брдо.
- пу од куће Протић Младена до
ресторана „ЛИКА„.
- пут у насељу Станица 1 од куће
Душана Васића до куће Илије Бабића.
СОЧКОВАЦ
- пут од пута Л11 кроз за Сарића
брдо.
- пут од пута Л11 према насељу
Скугловићи.
- пут за Петровиће и Лазиће преко
глиништа.
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- пут од пута Л11 до куће Рајке
Митрића и одвојака до куће Ратка Васића
и Новака Нешковића.
- пут Каменици – Баре , поред куће
Бране Јовића .
- пут Каменици – Баре , поред куће
Стојана Полугића.

случајевима кад дебљина снијежног прекривача достигне висину већу од 7 цм.
IV-8. О извршењу овог програма
стараће се Одјељење за просторно уређење
и стамбено комуналне послове и Одјељење за привреду и финансије Административне службе општине Петрово.

ПЕТРОВО
- улица Николе Тесле.
- улица Видовданска.
- улица 28 Августа.
- улица Бисићка и пут у насеље Би-

V- Овај програм ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Петрово„.

сиће.
- улица 9 Јануар.
- улица Студенчина и пут за насење Студенчину.
- пут за Блажиће.
ПОРЈЕЧИНА
- пут Баре-Станишић.
- пут Молитвиште-Ђукићи.
- пут Порјечина - Калуђерица уз Поникву.
- пут кроз Маријановиће за Бјелане.
КРТОВА
- пут од главног пута за брдо Радићи.
- пут од главног пута за Јовиће.
КАЛУЂЕРИЦА
- пут Калуђерица-Наруци-Врела , са
одвојком за Кречнице.
- пут уз пољану од СТР „ОЗРЕНКА“ до Цвијановића.
IV- 5. Зимско одржавање мостова
обављаће се заједно са чишћењем саобраћајни површина потребном механизацијом,
а за одржавање тротоара, жељезнички и
аутобуски стајалишта, тргова и паркиралишта гдје просторни услови недозвољавају приступ и рад механизацији, разгртање снијега обављат ће се ручно.
IV-6. Зимско одржавање површина
испред приватни радњи и простора који су
у влас-ништву физички и правни лица ,
старају се власници односно корисници
исти.
IV-7. Извођачи радова у зимској
служби почињу са зимским одржавањем
путева кад добију налог (писмени или
усмени) од одговорног лица из надлежног
Одјељења за просторно уређењње и стамбено комуналне послове или без налога у

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-022-12/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 30. алинеја 2.
Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске» број: 101/04 ,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 37. Статута
општине Петрово («Службени гласник
општине Петрово» број: 17/06), а у вези са
чланом 4. став 1. Правила о оцјени рада
службеника јединице локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске»
број: 37/05), Скупштина општине Петрово,
на сједници одржаној дана 17.02.2014.
годинe, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ОЦЈЕНУ РАДА СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
Именује се Комисија за оцјену рада
секретара Скупштине општине Петрово за
2013. годину, у саставу:
1. Брано Марјановић из Порјечине
- предсједник,
2. Младен Ристић из Какмужа-члан
3. Јово Николић из Петрова - члан.
Члан 2.
Предмет оцјењивања је квалитет,
ефикаснос и стручност у обављању послова, стручно усавршавање и марљивост у
служби, домаћински однос према средствима рада, рационално коришћење радног времена и присутност на послу, личне
особине значајне за службу, стручно усавршавање и друга питања одређена Правилима о оцјени рада службеника јединице
локалне самоуправе.
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Члан 3.
Оцјена рада из претходног члана
ове одлуке врши се за период од 01.01. до
31.12.2013. године.
Члан 4.
Комисија из члана 1. ове одлуке
даће општу описну оцјену о раду секретара Скупштине општине Петрово, а на
основу броја бодова остварених по појединим ставкама из члана 5. Правила о
оцјени рада службеника јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'' број 37/05).
Члан 5.
Комисија за оцјену рада секретара
Скупштине општине Петрово је привремено радно тијело и окончањем оцјене
рада из члана 3. ове одлуке има се сматрати распуштеним.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово» .
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-1/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 30. и члана 148б.
став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске''
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члан 9.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске",
број: 41/03) члана 37. Статута општине
Петрово (''Службени гласник општине
Петрово'' број: 17/06) Скупштина општине
Петрово, на сједници одржаној дана 17.02.
2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење
поступка за избор и именовање чланова
Одбора за жалбе општине Петрово у
саставу:

1. Драган Стјепановић дипл.правник из Петрова, из реда службеника предсједник,
2. Зоран Стјепановић дипл.ецц. из
Петрова, из реда службеника - члан,
3. Душан Милотић дипл.инж.маш.
из Петрова, из реда стручњака - члан,
4. Славојка Стефановић проф. из
Петрова, из реда стручњак - члан,
5. Јован Тодоровић економиста из
Карановца, из реда стручњака - члан.
Члан 2.
Комисија из члана 1. ове одлуке, у
складу са законом извршиће преглед свих
пријава које буду благовремене и контролу
испуњавања услова тражених конкурсом.
Комисија ће поштујући принципе
законитости, квалитета, независне провјере, одговорности, транспарентности и
утврђених критеријума за именовање,
саставити листу са ужим избором најбољих кандидата и са њима обавити улазни
интервју.
Поступак за избор и именовање чланова Одбора за жалбе Комисија је дужна
спровести у року од 30 дана од дана истека
рока за пријављивање кандидата.
Члан 3.
Након обављеног интервјуа Комисија из члана 1. ове одлуке, предсједнику
Скупштине општине Петрово доставиће
извјештај о проведеном поступку са приједлозима за именовање.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-2/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,
118/05, 98/13), члана 16. став 1. и 6. Закона
о систему јавних служби (''Службени
гласник општине Петрово'' број 68/07,
109/12), члана 37. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово''
број: 17/06), Скупштина општине Петрово,
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на сједници одржаној дана 17.02.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
КУЛТУРНО - ТУРИСТИЧКИ И
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПЕТРОВО
1. Разрјешава се дужности Управни
одбор Јавне установе ''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово, у саставу:
1. Драгана Цвјетковић проф.енглеског
језика и књижевности из Карановца,
2. Љерка Вуковић, наставник разредне
наставе из Какмужа,
3. Душан Цвијановић дипл.инж.производног машинства из Петрова.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављена у ''Службеном гласниклу општине Петрово''.
Образложење
Одлуком Скупштине општине Петрово, број: 01-111-2/12 од 20.02.2012.
године (''Службени гласник општине Петрово'' број: 2/12) за чланове Надзорног
одбора Јавног предузећа ''Центар за културу и образовање'' Петрово на временски
период (мандат) од четири године именовани су: Драгана Цвјетковић проф.енглеског језика и књижевности из Карановца,
Љерка Вуковић наставник разредне наставе из Какмужа и Душан Цвијановић
дипл.инж. производног машинства из Петрова.
Одлуком о промјени облика организовања и усклађивања аката са законом
код Јавног предузећа ''Центар за културу и
образовање'' Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 10/13) која је на
правну снагу ступила 02.10.2013. године
извршена је промјена облика организовања
код тог предузећа у Јавну установу
''Културно-туристички и спортски центар''
Петрово а чланом 30. став 1. те одлуке
одлучено да Директор и Надзорни одбор
Јавног предузећа ''Центар за културу и
образовање'' Петрово до именовања органа
установе настављају да раде као директор
и управни одбор установе, док је у ставу 2.
истог члана Одлуке одлучено да ће
Скупштина општине Петрово именовати
директора и управни одбор установе у
року шездесет дана од дана уписа промјене

облика организовања код Јавног предузећа
''Центар за културу и образовање'' Петрово
у судском регистру Окружног привредног
суда у Добоју.
Рјешењем Окружног привредног
суда у Добоју број: 60-0-РЕГ-13-000 630 од
27.12.2013 године у регистар пословних
субјеката тог суда поред осталих промјена
ближе наведених у том рјешењу извршен
је и упис промјене облика организовања
код Јавног предузећа ''Центар за културу и
образовање'' Петрово у Јавну установу
''Културно-туристички и спортски центар''
Петрово па је у складу са чланом 30. став
2. Одлуке о промјени облика организовања
и усклађивања аката са законом код
Јавног предузећа ''Центар за културу и
образовање'' Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 10/13) ваљало одлучити као у тачки 1. диспозитива одлуке.
Како је одлука о разрјешењу чланова управног одбора установе појединачни, а не општи правни акт то је одлучено као у тачки 2. диспозитива одлуке.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке нама права жалбе али се може покренути управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју, у року 30 дана од дана
пријема.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-3/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби (''Службени гласник општине Петрово'' број 68/07,
109/12), члана 37. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број: 17/06), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 17.02.
2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРНОТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ПЕТРОВО
1. СЛАЂАНА ЛАЗАРЕВИЋ из Петрoва разрјешава се дужности директора
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Јавне установе ''Културно-туристички и
спортски центар'' Петрово.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављена у ''Службеном гласнику општине Петрово''.
Образложење
Одлуком Надзорног одбора Јавног
предузећа ''Центар за културу и образовање'' Петрово број: 32-04/12 од 30.03.
2012. године Слађана Лазаревић из Петрова именована је за директора Јавног предузећа ''Центар за културу и образовање''
Петрово, на временски период (мандат) од
четири године.
Одлуком о промјени облика организовања и усклађивања аката са законом
код Јавног предузећа ''Центар за културу и
образовање'' Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 10/13) која је на
правну снагу ступила 02.10.2013. године
извршена је промјена облика организовања
код тог предузећа у Јавну установу
''Културно-туристички и спортски центар''
Петрово а чланом 30 став 1. те одлуке
одлучено да Директор и Надзорни одбор
Јавног предузећа ''Центар за културу и
образовање'' Петрово до именовања органа
установе настављају да раде као директор
и управни одбор установе, док је у ставу 2.
истог члана Одлуке одлучено да ће Скупштина општине Петрово именовати
директора и управни одбор установе у
року шездесет дана од дана уписа промјене
облика организовања код Јавног предузећа
''Центар за културу и образовање'' Петрово
у судском регистру Окружног привредног
суда у Добоју.
Рјешењем Окружног привредног
суда у Добоју број: 60-0-РЕГ-13-000 630 од
27.12.2013. године у регистар пословних
субјеката тог суда поред осталих промјена
ближе наведених у том рјешењу извршен
је и упис промјене облика организовања
код Јавног предузећа ''Центар за културу и
образовање'' Петрово у Јавну установу
''Културно-туристички и спортски центар''
Петрово па је у складу са чланом 30. став
2. Одлуке о промјени облика организовања
и усклађивања аката са законом код
Јавног предузећа ''Центар за културу и
образовање'' Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 10/13) ваљало
одлучити као у тачки 1. диспозитива
одлуке.

Како је одлука о разрјешењу директора установе појединачни а не општи
правни акт то је одлучено као у тачки 2.
диспозитива одлуке.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове
одлуке нама права жалбе али се може
покренути управни спор тужбом код
Окружног суда у Добоју, у року 30 дана од
дана пријема.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-4/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

16.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,
118/05, 109/13), члана 16. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 68/07, 109/12), а у
вези са чланом 4. став 1. и 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'' број 25/03 и
41/03), члана 37. Статута општине Петрово
(''Службени гласник општине Петрово''
број: 17/06), Скупштина општине Петрово
на сједници одржаној дана 17.02.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ПЕТРОВО
Члан 1.
За вршиоце дужности чланова
Управног одбора Јавне установе ''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово, именовани су:
1. Брано Ђукановић из Петрова,
2. Зоран (Бошко) Васић из Какмужа,
3. Слободан Божић из Петрова.
Члан 2.
Именовање из члана 1. ове одлуке
врши се до избора и именовања Управног
одбора Јавне установе ''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово уз
спровођење поступка јавне конкуренције, а
најдуже на вријеме од шездесет дана.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
''Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-111-5/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

17.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05,
118/05, 98/13), члана 18. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник општине Петрово'' број: 68/07, 109/12), а у вези
са чланом 4. став 1. и 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 25/03 и
41/03), члана 37. Статута општине Петрово
(''Службени гласник општине Петрово''
број: 17/06), Скупштина општине Петрово
на сједници одржаној дана 17.02.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ И
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПЕТРОВО
Члан 1.
МИРА МАКСИМОВИЋ, инж. пољопривреде из Какмужа, именује се за
вршиоца дужности директора Јавне установе ''Културно-туристички и спортски центар'' Петрово.
Члан 2.
Именовање из члана 1. ове одлуке
врши се на вријеме до избора и именовања
директора установе у поступку јавне конкуренције, а најдуже на два мјесеца.
Члан 3.
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: 01-111-6/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), 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, 7/07 и 10/13), а након
разматрања Извјештаја о раду Скупштине
општине у 2013. години, Скупштина
општине Петрово на сједници одржаној
дана 17.02.2014. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о раду Скупштине општине у
2013. години, број 06-013.3-1-1/14 од 22.01.
2014. 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: 01-013.2-1/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), 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, 7/07 и 10/13), а након разматрања Извјештаја о раду Стручне службе
Скупштине општине у периоду 01.01. до
31.12.2013. године, Скупштина општине
Петрово на сједници одржаној дана 17.02.
2014. године донијела је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово усваја
Извјештај о раду Стручне службе Скупштине општине у периоду 01.01. до 31.12.
2013. године, број 06-013.3-1-4/14 од 29.01.
2014. године.
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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: 01-013.2-2/14
Датум: 17.02.2014.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине
Петрово („Службени гласник Општине
Петрово“ број: 17/06), члана 134. Пословника Скупштине општине Петрово („Службени гласник Општине Петрово “ број:
10/05, 7/07 и 10/13), а након разматрања
Информације о стању предмета који се
воде у Правобранилаштву Републике
Српске – Сједиште замјеника у Добоју за
временски период од 01.01.2013. до
31.12.2013. године, гдје се као тужена
односно тужилац појављује општина Петрово, Скупштина општине Петрово на
сједници одржаној дана 17.02.2014. 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 01.01.2013.
до 31.12.2013. године, гдје се као тужена
односно тужилац појављује општина Петрово, број: ЈП: 174/13 од 21.01.2014. године и прихвата је.

Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), 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, 7/07 и 10/13), а након подношења
усмене информације предсједника Скупштине општине о честиткама упућеним
из Федерације одборницима Скупштине
општине и функционерима општине Петрово, поводом Дана Републике Српске,
Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 17.02.2014. године донијела
је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово најоштрије осуђује слање честитки непримјереног садржаја поводом 9. јануара Дана
Републике Српске које су на адресе
званичника Републике Српске, функционера и одборника општине Петрово стигле из
Федерације Босне и Херцеговине од стране
25 удружења.
Скупштина општине Петрово честитке сматра увредљивим и да се њима
шаљу поруке мржње и нетрпељивости
према свему што је српско. Даје се пуна
подршка државним органима Републике
Српске у откривању и процесуирању налогодаваца слања честитки увредљивог
садржаја.
Општина Петрово се никада неће
одрећи обиљежавања значајних датума из
историје српског народа и Републике Српске, а поготову 9. јануара Дана Републике
Српске као сјећања на дан када је 1992.
године на Палама проглашена Република
Српска и увијек ће га обиљежавати на
достојанствен начин.

II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће
објављен у ''Службеном гласнику општине
Петрово''.

II
Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у ''Службеном
гласнику општине Петрово''.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-3/14
Датум: 17.02.2014.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стјепановић Зоран, с.р.
Број: 01-013.2-4/14
Датум: 17.02.2014.

_______________________________________________________

21.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник

_______________________________________________________

22.
На основу члана 1. став 3. и члана 3.
став 1., тачка под а). Закона о јавним на-
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бавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 49/04), сходно члану
72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), те члану 56. став 1., алинеја 2., Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 17/06),
Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке за
извођење радова: „Санација крова Управне
зграде општине Петрово-друга фаза“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за извођење радова: „Санација крова Управне зграде општине Петрово“- друга фаза,
путем конкурентског позива без објаве
обавјештења у Службеном гласнику БиХ–
е, први пут.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се конкурентским поступком, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( „Службени гласник
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06,
24/06, 70/06, 56/07, 11/09, 12/09 и 60/10), те
осталим подзаконским актима из области
Јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове набавке износи 11.600,00 КМ. Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена
су из Буџета општине Петрово, са конта
број: 511221-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију канцеларијских објеката и простора.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине Петрово и Општинска управа општине Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-130/13
Датум: 31.12.2013.
_______________________________________________________

23.
На основу члана 7. став 2. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Сл. гласник БиХ “, број 49/04), у вези
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка
под а). и тачка под ц). Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану
72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), Начелник општине
Петрово, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у конкурентском поступку: „Санација крова Управне зграде
општине Петрово“-друга фаза
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у конкурентском поступку: „Санација крова Управне
зграде општине Петрово-друга фаза“, у
следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста,
предсједник
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан
3. Жељко Ђурић, дипл. економиста,
члан
4. Жељко Томић дипл. економиста,
секретар
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег добављача.
III
Отварање понуда ће се извршити
10.01.2014. године, у 13:15 часова, у
просторијама општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-131/13
Датум: 31.12.2013.
_______________________________________________________
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24.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05), члана 56. Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), a у складу са чланом 7.
Уредбе Владе РС о условима и начину
плаћања готовим новцем („Службени гласник РС бр. 86/12), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О БЛАГАЈНИЧКОМ МАКСИМУМУ
Члан 1.
Благајнички максимум у главној
благајни Трезора општине Петрово износи
1.000,00 КМ.
Члан 2.
Ова одлука ће се примјењивати у
2014. години.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-365/13
Датум: 31.12.2013.
_______________________________________________________

25.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), 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 ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРОЈЕКТНОГ ИМПЛЕМЕНТАЦИОНОГ
ТИМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО (ПИТ)
Члан 1.
У Рјешењу о именовању Пројектног
имплементационог тима општине Петрово,
број 02-014-4-1/13 од 25.01.2013. године у
члану 1. тачка 3. мијења се и гласи

„Марјановић
члан“.

Бојан,

дипл.економиста,

Члан 2.
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: 02-014-4-1/14
Датум: 10.01.2014.
_______________________________________________________

26.
На основу члана 56. став 1., алинеја
2., Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број:17/06), сходно
члану 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), те члану 6. став 1.,
тачка ц)., Упутствa о примјени Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 03/05), у вези члана 34.
став 2., у смислу члана 3. став 1., тачка под
а). Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04), Начелник општине
Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О додјели уговора за јавну набавку извођења радова у конкурентском поступку:
„Санација крова Управне зграде општине
Петрово-друга фаза“, пословном субјекту
под називом „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“, Слободан Пејић, с.п. СОЧКОВАЦ
Члан 1.
Самостални предузетник „ПЕЈИЋГРАДЊЕ“, Слободан Пејић, с.п. Сочковац,
изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке у конкурентском
поступку: „Санација крова Управне зграде
општине Петрово-друга фаза“.
Члан 2.
Уговор о јавној набавци радова:
„Санација крова Управне зграде општине
Петрово“, закључиће се након истека 15
(петнаест) дана, од дана када је понуђач
обавјештен о избору најповољнијег добављача радова.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
49/04) и Законима о измјенама Закона о
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јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“,
број: 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09 и 60/10, те подзаконским актима и осталим позитивним прописима из
области јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке општине Петрово, након
пријема и оцјене понуда, упутила је препоруку Начелнику општине Петрово, да се
као најповољнији понуђач изабере самостални предузетник „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“,
Слободан Пејић, с.п. Сочковац.
На основу члана 34. став 1. тачка б).,
и члана 35. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04),
сходно Упутству о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
БиХ“, број: 03/05 и 24/09), одлучено је као
у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки добављач који има легитиман
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да јеУговорни 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., сходно члану 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“,
број 49/04) .
Приговор се подноси Уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми у року
од 5 (пет) 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 1 (једне) године од наводне повреде, у смислу члана
51. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Сл. гласник БиХ“, број: 49/04).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-2/14
Датум: 13.01.2014.
_______________________________________________________

27.
На основу члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сходно
члану 56. став 1., алинеја 2. Статута општине Петрово („Службени гласник општине
Петрово“ 17/06), у смислу 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 и 60/10), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О поништењу поступка за јавну набавку
радова: „Адаптација просторија објекта
бившег наставног центра на Лужањку прва фаза“
1.Поништава се поступак за јавну
набавку радова: „Адаптација просторија
објекта бившег наставног центра на Лужањку-прва фаза“, према конкурентском
позиву за набавку радова, без објаве
обавјештења, број: 02-014-7-127/13 од
30.12.2013. године, ради тога што нису
прикупљене најмање 3 (три) квалификоване понуде.
2.Поновљени поступак набавке
спровест 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 проводила Општинска управа општине Петрово, и Комисија за јавне набавке општине
Петрово.
Након пријема и оцјене понуда Комисија је упутила препоруку Начелнику
општине Петрово да поништи поступак из
разлога који је наведен у тачки 1. диспозитива ове Одлуке. Извјештај Kомисије и
препорука су прихваћени, па је сходно
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 и 60/10), донесена одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерес 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 (пет) дана од дана када је подносилац
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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: 02-014-7-3/14
Датум: 13.01.2014.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и
118/05), члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА
Члан 1.
Одобрава се отварање рачуна посебних намјена за прикупљање средстава по
основу накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно
(организациони код 99999999).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-8/14
Датум: 15.01.2014.
_______________________________________________________

29.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси

рад“
Петрово
(организациони
код
00380300), у износу од 300,00 КМ , са
конта број 412900 – Остали непоменути
расходи на конто 412200 – Расходи зa
комуналне и комуникационе услуге, за
мјесец децембар 2013. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду 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: 02-014-1-10/14
Датум: 20.01.2014.
_______________________________________________________

30.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Просјечна нето плата исплаћена
радницима
Административне
службе
општине Петрово у периоду од 01.01. до
31.12.2013. године износи 740,85 КМ (без
функционера).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-28/14
Датум: 22.01.2014.
_______________________________________________________

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
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА

ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), у износу од 155,00 КМ, са
конта број 415200 – Грантови у земљи на
конто 416128-Текуће помоћи грађанима у
натури (организациони код 00380130),
период децембар 2013.године.

Члан 1.
Одобрава се реалокација новчаних средстава ЈУ „Центар за социјални

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду и финансије.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“ .

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-20/14
Датум: 30.01.2014.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-7/14
Датум: 30.01.2014.

_______________________________________________________

32.
На основу члана 7. став 2. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Сл. гласник БиХ “, број 49/04), у вези
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка
под а). и тачка под ц). Упутства о
примјени Закона о јавним набавкама БиХ
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану
72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 101/04),
Начелник општине Петрово, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у конкурентском
поступку: „Адаптација просторија објекта
бившег наставног центра на Лужањку“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача радова у конкурентском поступку: „Адаптација просторија објекта бившег наставног центра на
Лужањку“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економистапредсједник
2. Јулијана Иличић, дипл. правникчлан
3. Жељко Ђурић, дипл. економистачлан
4. Жељко Томић дипл. економиста,
секретар.
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег добављача.
III
Отварање понуда ће се извршити
17.02.2014. године, у 12:15 часова, у
просторијама општине Петрово.

_______________________________________________________

33.
На основу члана 1. став 3. и члана 3.
став 1., тачка под а). Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 49/04), сходно члану
72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), те члану 56. став 1., алинеја 2., Статута општине Петрово („Сл.
гласник општине Петрово“, број 17/06),
Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке за
извођење радова: „Адаптација просторија
објекта бившег наставног центра на
Лужањку“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за извођење радова: „Адаптација просторија објекта бившег наставног центра на
Лужањку“, путем конкурентског позива
без објаве обавјештења у Службеном гласнику БиХ–е, први пут.
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се конкурентским поступком, у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( „Службени
гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 8/06, 24/06, 70/06, /56/07, 11/09,
12/09 и 60/10), те осталим подзаконским
актима из области Јавних набавки.
Члан 3.
Процијењена вриједност ове набавке износи 20.000,00 КМ. Дио средства у
износу од 10.000,00 км за набавку из члана
1. ове Одлуке обезбијеђена су резервацијом средстава из Буџета општине Петрово за 2013. Године, на конту број:
227111 - Краткорочно разграничени расходи. Средства у износу од 10.000,00 км
обезбијеђена су у Буџету општине Петрово
за 2014. годину, на конту број: 511227-
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Издаци за адаптацију пословног објекта на
Лужањку.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине Петрово и Општинска управа општине Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-5/14
Датум: 30.01.2014.
_______________________________________________________

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 („Службени
гласник општине Петрово“ број 17/06),
начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

публике 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 99999999), у износу од 5.423,10 КМ, са
конта број 372200 – Буџетска резерва на
конто 412950 - Расходи по судским рјешењима (организациони код (00380130),
период децембар 2013.године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду 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: 02-014-1-25/14
Датум: 31.01.2014.
_______________________________________________________

Члан 1.
Одобрава се реалокација новчаних средстава ЈУ „Културно туристички и
спортски центар“ Петрово (организациони
код 00380500), у износу од 60,00 КМ, са
конта број 412900 – Остали непоменути
расходи на конто 412600 – Расходи по
основу путовања и смјештаја, за мјесец
јануар 2014. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду 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: 02-014-1-24/14
Датум: 31.01.2014.
_______________________________________________________

35.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

36.
На основу члана 1. став 3. и члана
19. став 1., у вези члана 47. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04), у
смислу члана 1. Правилника о измјени
Правилника о поступку Директног споразума („Сл. гласник БиХ“, број 53/06 и
20/09), сходно члану 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), те члану 56. став 1., алинеја 2., Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број 17/06), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке за
вршење услуга: „Услуге дератизације на
подручју општине Петрово за 2014.
годину“
Члан 1.
Приступа се покретању поступка јавне набавке за вршење услуга: „Услуге
дератизације на подручју општине Петрово за 2014. годину“.
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Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се Директним споразумом, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06,
24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/09 и 60/10),
те осталим подзаконским актима из области Јавних набавки.
Члан 3.
Процјењена вриједност ове набавке
износи 2.000,00 КМ, са ПДВ–ом. Средства
за набавку из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету општине Петрово за
2014. године, са конта број: 412223– Расходи за услуге дератизације.

вољнијег добављача услуга у поступку
Директног споразума: „Услуге дератизације на подручју општине Петрово за 2014.
Годину“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста,
предсједник
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан
3. Жељко Ђурић, дипл. економиста,
члан
4. Жељко Томић дипл. економиста,
секретар
II
Задатак чланова Комисије је да
изврши отварање и вредновање понуде и
предложи најповољнијег добављача.

Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине
Петрово и Општинска управа општине
Петрово.

III
Отварање понуда ће се извршити
04.02.2014. године, у 12:15 часова, у просторијама општине Петрово.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“ .

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-8/14
Датум: 31.01.2014.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-10/14
Датум: 03.02.2014.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

37.
На основу члана 7. став 2. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04), у вези
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка
под а). и тачка под ц). Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану
72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 101/04;
42/05; 118/05 и 98/13), Начелник општине
Петрово, д о н о с и

38.
На основу члана 1., члана 2. став 2.,
члана 7., члана 8. став 1. тачка г) и члана
15. Закона о заштити становништва од
заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број 14/10), члана 43.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05, 98/13) и члана 56. Статута
општине Петрово (“Службени гласник
општине Петрово“, број 17/06), Начелник
општине Петрово, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга у поступку Директног споразума: „Услуге дератизације на
подручју општине Петрово за 2014. годину“

НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ПРОЉЕТНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У
2014. ГОДИНИ

I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најпо-

Члан 1.
У циљу заштите становништва и
јавно здравственог интереса од појаве и
ширења заразних болести и фактора здрав-
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ствених ризика које преносе мишеви и глодари, наређује се вршење обавезне опште
систематске прољетне дератизације на
подручју општине Петрово у 2014. години
(у даљем тексту: општа прољећна дератизација).
Члан 2.
Општа
прољећна
дератизација
спроводи се у оквиру програма мјера
здравствене заштите становништва од заразних болести.
Општу прољећну дератизацију извршити у временском периоду фебруармарт 2014. године.
Члан 3.
Општом прољећном дератизацијом
обухватити све објекте и јавне површине
на подручју општине Петрово, и то:
-Зграду Административне службе и
објекте којима газдује Општина;
-Образовне и вјерске објекте;
-Објекте државних и приватних
предузећа;
-Објекте приватних услужних, трговинских, занатских и угоститељских радњи а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница;
-Стамбене објекте и приватне посједе;
-Јавне површине;
-Канализациону мрежу;
-Депоније смећа и дивља одлагалишта отпада;
-Све остале субјекте/објекте и друга
мјеста на којима постоји могућност размножавања глодара.
Члан 4.
Општу прољећну дератизацију ће
извршити овлашћенo лице (здравствена
установа или друго правно лице) у даљем
тексту: „извођач“, који испуњава прописане услове у погледу кадра, простора и
опреме.
Извођач мора имати рјешење о испуњавању прописаних услова Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Рјешења других министарстава укључујући и министарства надлежна за послове здравља других територијалних јединица и држава, не могу се прихватити
као важећа.

Избор извођача врши надлежни орган општине Петрово.
Члан 5.
Трошкове услуга опште прољећне
дератизације сносе:
-За канализациону мрежу, депоније
и јавне површине предузећа која њима
управљају;
-За водотоке, дивља одлагалишта
отпада, образовне и социјалне установе,
као и објекте јавних институција сноси
Општина;
-За пословне и помоћне просторије
предузећа, трговинских, угоститељских и
занатских радњи а нарочито оних који се
баве производњом, складиштењем и
прометом животних намирница лица која
обављају пословну дјелатност;
-За стамбене и пословне објекте, подруме, таване и складишта, те дворишта
наведених објеката заједнице етажних
власника;
-За породичне куће (домаћинства) и
приватне посједе власници;
-За жељезничке и аутобуске станице
и средства јавног превоза сносе правна лица која њима управљају;
-За сва друга мјеста и/или објекте на
којима постоји оправдан разлог за примјену дератизације сносе власници.
Члан 6.
Извођач је дужан унапријед а најмање 7 (седам) дана од почетка извођења
опште прољећне дератизације обавјестити
субјекте/правна лица и грађане општине
Петрово о извођењу исте путем средстава
јавног информисања, плакатирањем или на
други прикладан начин.
Члан 7.
Грађани су дужни да се придржавају препорука и упутстава извођача и да
пруже помоћ приликом спровођења опште
прољећне дератизације.
Члан 8.
Приликом извођења опште прољећне дератизације извођач је обавезан предузимати све мјере заштите здравља извођача, грађана и корисних животиња, животне и радне средине.
Извођач се обавезује на коришћење
законом дозвољених препарата за дератизацију који су у употреби у Републици
Српској.
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Члан 9.
Надзор над спровођењем опште
прољећне дератизације од стране извођача,
вршит ће надлежна инспекција општине
Петрово.
Члан 10.
Обављање опште прољећне дератизације код субјеката на подручју општине
Петрово од стране извођача која нису изабрана за даваоца услуга од стране надлежног органа општине Петрово, надлежни
инспектор може прихватити под следећим
условима:
а) Да извођач опште прољећне дератизације има рјешење о испуњавању
прописаних услова Министарства здравља
и социјалне заштите Републике Српске;
б) Да је уговор између субјекта и извођача склопљен прије почетка опште прољећне дератизације и да постоје докази о
ранијем извођењу најмање једне дератизације од стране тог извођача;
д) Да се општа прољећна дератизација код субјекта обавезно обави у временском периоду предвиђеном за општу прољећну дератизацију.
Члан 11.
Примједбе и приговоре на квалитет
извршене опште прољећне дератизације у
току периода вршења услуга, доставити
надлежној инспекцији која ће вршити надзор над спровођењем исте.
Члан 12.
Против правних и физичких лица
која не поступе по Наредби, примјенит ће
се мјере у складу са Законом о заштити
становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 14/10).
Члан 13.
Ова Наредба ступа на снагу даном
доношења и биће објављена на Огласној
табли и у Службеном гласнику општине
Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-3-1/14
Датум: 29.01.2014.
_______________________________________________________

39.
На основу члана 124а. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 8. Програма

стручног оспособљавања и начина полагања испита приправника у органима
управе Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 43/09) и
члана 56. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“,
број: 17/06) Начелник општине доноси
ПРОГРАМ СТРУЧНОГ
ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЛОНТЕРА
I
Овим програмом утврђује се садржај стручног оспособљавања као и друга
питања везана за стручно оспособљавање
волонтера који ће у Административној
служби општине Петрово обављати волонтерски рад – рад без заснивања радног
односа.
За провођење овог програма одговорно је лице које начелник овласти.
II
Кроз програм стручног оспособљавања волонтер ће се упознати с радом
Административне службе, њених организационих јединица a у циљу стицања
знања о начину функционисања и рада
Административне службе, оспособљавања
волонтера за самосталан рад по истеку
волонтерског рада као и стицање услова за
полагање стручног испита за рад у органима управе Републике Српске.
III
Волонтери у Административној
служби општине Петрово, обавезно се
оспособљавају из области:
1. Канцеларијског пословања,
2. Управног поступка,
3. Радних односа.
У зависности од стручне спреме волонтера, обезбјеђује се стручно оспособљавање и из послова појединог радног
мјеста а који су непосредно везани за њихову стручну спрему уз надзор непосредног руководиоца - службеника.
IV
Начелник општине ће посебним актом одредити распоред и кретање волонтера по радним мјестима у оквиру појединих одјељења.
На основу исказане потребе или
могућности а у циљу потпунијег стручног
оспособљавања волонтера, Начелник општине може донијети одлуку о премјештају
волонтера у јавне установе и предузећа
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или републичке органе управе на подручју
општине Петрово, са којима потпише
сагласност о преузимању, а у току периода
дефинисаног Уговором о обављању волонтерског рада.
V
Начелници одјељења и остали службеници дужни су омогућити волонтеру
доступност свим законима и општинским
прописима који су од значаја за рад Административне службе.
Начелници одјељења, дужни су да
волонтера упознају са Одјељењем којим
руководе, пословима који се обављају,
актима који се примјењују у раду.
На крају периода одређеног за
упознавање волонтера са радом одјељења,
начелник Одјељења ће оцјенити успјешност обуке и запажања уочена у раду и
понашању волонтера.
VI
Волонтер за вријеме обављања волонтерског рада води дневник рада – евиденцију послова које обавља, кога овјерава
и контролише лице под чијим надзором се
врши стручно оспособљавање.
VII
Истеком волонтерског рада, волонтер полаже приправнички односно волонтерски испит.
Испит се полаже пред комисијом
именованом од стране Начелника општине.
Испит се полаже из области:
1. Канцеларијског пословања,
2. Управног поступка,
3. Радних односа.
VIII
По завршетку волонтерског рада и
положеног волонтерског испита, издаје се
увјерење о обављеном волонтерском раду.
IX
Програм ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављен у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-48/14
Датум: 31.01.2014.
_______________________________________________________

40.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике 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 99999999), у износу од 1.000,00 КМ, са
конта број 372200 – Буџетска резерва на
конто 415219 - Помоћи непрофитним организација и удружењима -ОЗ Петрово
(организациони код (00380130), период
фебруар 2014.године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду 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: 02-014-1-39/14
Датум: 06.02.2014.
_______________________________________________________

41.
На основу члана 56. став 1., алинеја
2., Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број: 17/06), сходно члану 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04),
те члану 6. став 1., тачка ц )., Упутствa о
примјени Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број : 03/05), у
вези члана 34. став 2., у смислу члана 3.
став 1., тачка под а). Закона о јавним набавкама („Сл.гласник БиХ“, број: 49/04) и
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број:
53/06 и 20/09), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О додјели уговора за jавну набавку услуга
у поступку Директног споразума: „Услуге
дератизације на подручју општине Петрово за 2014. годину“ пословном субјекту
под називом: САНИТАЦИЈА д.о.о.
Бијељина
1. Пословни субјекат под називом:
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САНИТАЦИЈА д.о.о. Бијељина, изабран је
као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке услуга: „Услуге дератизације на
подручју општине Петрово за 2014. годину“ - Директни споразум.
2. Уговор о набавци услуга: „Услуге
дератизације на подручју општине Петрово за 2014. годину“, закључиће се се након
истека 15 (петнаест) дана, од дана када је
понуђач обавјештен о избору најповољнијег добављача услуга.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
49/04) и Законима о измјенама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број:
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09 и 60/10), те подзаконским актима из области Јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке општине Петрово, након
пријема и оцјене понуде, упутила је препоруку Начелнику општине Петрово, да се
као повољан добављач изабере пословни
субјекат под називом: САНИТАЦИЈА
д.о.о. Бијељина.
На основу члана 34. став 1. тачка а).
и тачка б)., и члана 35. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл . гласник БиХ“,
број: 49/04), сходно Упутству о примјени
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 03/05 и 24/09), у
смислу члана 3. став 2. члана 7. став 3. и
члана 8. Правилника о поступку Директног
споразума („Службени гласник БиХ“, број
53/06 и 20/09), донешена је Одлука као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерес 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., сходно члану 10. Правилника
о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 53/06 и 20/09) .
Приговор се подноси уговорном органу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку у писаној форми у року
од 5 (пет) 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 1 (једне) године од наводне повреде, у смислу члана
50. и члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
49/04).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-11/14
Датум: 06.02.2014.
_______________________________________________________

42.
На основу члана 1. став 2. и члана
19. став 1., у вези члана 47. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04 ) , у
смислу члана 1. Правилника о измјени
Правилника о поступку Директног споразума („Сл. гласник БиХ“, број 53/06 и
20/09), сходно члану 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), те члану 56. став 1., алинеја 2., Статута општине Петрово („Сл. гласник општине Петрово“, број 17/06), Начелник општине Петрово, д о н о с и
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке за
вршење услуга: „Израда пројектне документације - Пројекат санације и реконструкције објеката Дома здравља
„Озрен“ Петрово“
Члан 1.
Приступа се покретању поступка
јавне набавке за вршење услуга: „Израда
пројектне документације - Пројекат санације и реконструкције објеката Дома здравља „Озрен“ Петрово“
Члан 2.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се Директним споразумом, у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06,
24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/09 и 60/10),
те осталим подзаконским актима из области Јавних набавки.
Члан 3.
Процјењена вриједност ове набавке
износи 1.800,00 КМ, са ПДВ–ом. Средства
за набавку из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету општине Петрово за
2014. године, са конта број: 513718–Пројектна документација.
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Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује
се Комисија за јавне набавке општине
Петрово и Општинска управа општине
Петрово.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-13/14
Датум: 06.02.2014.
_______________________________________________________

43.
На основу члана 7. став 2. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04), у вези
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка
под а). и тачка под ц). Упутства о примјени Закона о јавним набавкама БиХ
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану
72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 101/04;
42/05; 118/05 и 98/13), Начелник општине
Петрово, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга у поступку Директног споразума „Израда пројектне документације - Пројекат санације и реконструкције објеката Дома здравља „Озрен“ Петрово“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача услуга у поступку
Директног споразума: „Израда пројектне
документације - Пројекат санације и реконструкције објеката Дома здравља „Озрен“ Петрово“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл. економиста,
предсједник
2. Јулијана Иличић, дипл. правник,
члан
3. Жељко Ђурић, дипл. економиста,
члан
4. Жељко Томић дипл. економиста,
секретар
II
Задатак чланова Комисије је да из-

врши отварање и вредновање понуде
предложи најповољнијег добављача.

и

III
Отварање понуда ће се извршити
10.02.2014. године, у 13:15 часова, у просторијама општине Петрово.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Петрово“ .
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-15/14
Датум: 06.02.2014.
_______________________________________________________

44.
На основу члана 43. алинеја 11. и
члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 19. став 3. Закона о систему
јавних служби («Службени гласник Републике Српске» број 68/07 и 109/12) и члана
56. Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 17/06),
Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој
организацији, опису и систематизацији
послова и радних задатака ЈУ „Културнотуристички и спортски центар“ Петрово
Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о
измјени и допуни Правилника
о
унутрашњој
организацији,
опису и
систематизацији
послова
и
радних
задатака ЈУ „Културно-туристички
и
спортски центар“ Петрово, број: 0701/2014 од 24.01.2014. године.
Члан 2.
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: 02-014-1-16/14
Датум: 27.01.2014.
_______________________________________________________

45.
На основу члана 56. став 1., алинеја
2., Статута општине Петрово („Сл. глас-
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ник општине Петрово“, број: 17/06), сходно
члану 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Сл . гласник РС“ , број 101/04), те члану 6.

став 1., тачка ц)., Упутствa о примјени
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 03/05), у вези
члана 34. став 2., у смислу члана 3. став 1.,
тачка под а). Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник БиХ“, број: 49/04) и Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“, број: 53/06 и
20/09), Начелник општине Петрово,
доноси
ОДЛУКУ
О додјели уговора за jавну набавку услуга
у поступку Директног споразума: „Пројекат
санације и реконструкције објеката Дома здравља „Озрен“ Петрово“, пословном субјекту

под називом: МВО ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о.
Добој
1.Пословни субјекат под називом:
„МВО“ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Добој, изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке услуга: „Пројекат санације и реконструкције објеката Дома
здравља „Озрен“ Петрово“ - Директни спо-

разум.
2.Уговор о набавци услуга: „Пројекат санације и реконструкције објеката Дома
здравља „Озрен“ Петрово“, закључиће се се
након истека 15 (петнаест) дана, од дана
када је понуђач обавјештен о избору најповољнијег добављача услуга.
О б р а з л ож е њ е
Поступак јавне набавке проведен је
у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:
49/04) и Законима о измјенама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број:
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06,70/06,
12/09 и 60/10), те подзаконским актима из
области Јавних набавки.
Поступак је спровела Општинска
управа општине Петрово, а Комисија за
јавне набавке општине Петрово, након
пријема и оцјене понуде, упутила је препоруку Начелнику општине Петрово, да се
као повољан добављач изабере пословни
субјекат под називом: „МВО“ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Добој
На основу члана 34. став 1. тачка а).
и тачка б)., и члана 35. став 1. Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,
број: 49/04), сходно Упутству о примјени
Закона о јавним набавкама БиХ („Слу-

жбени гласник БиХ“, број : 03/05 и 24/09),
у смислу члана 3. став 2. члана 7. став 3. и
члана 8. Правилника о поступку Директног
споразума („Службени гласник БиХ“, број
53/06 и 20/09), донешена је Одлука као у
диспозитиву.

Поука о правном лијеку
Сваки добављач који има легитиман
интерес 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., сходно члану 10. Правилника о
поступку директног споразума („Службени
гласник БиХ“, број 53/06 и 20/09).
Приговор се подноси уговорном
органу као првостепеној инстанци у
жалбеном поступку у писаној форми у
року од 5 (пет) 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 1
(једне) године од наводне повреде, у смислу члана 50. и члана 51. став 1. Закона о
јавним набавкама БиХ(„Сл. гласник БиХ“,
број: 49/04).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-16/14
Датум: 12.02.2014.
_______________________________________________________

46.
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 99999999), у износу од 2.800,00 КМ, са
конта број 372200 – Буџетска резерва на
конто 415219 - Помоћи непрофитним организација и удружењима - Остале
непоменуте организације и удружења
(организациони код (00380130), период
фебруар 2014. године.
Члан 2.

Страна 35 - Број 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Сриједа, 19.02.2014. године

За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду 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: 02-014-1-46/14
Датум: 13.02.2014.
_______________________________________________________

47.
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
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
ЈУ СШЦ Петрово (организациони код
08150046),
1. у износу од 445,00 КМ,
са конта број 412300
– Расходи за
режијски материјал (445,00 КМ),
на конто број 412200 – Расходи по основу
утрошка енергије... (185,00 КМ)
на конто број 412431- Расходи за материјал
за потребе образовног процеса (260,00 КМ)
и
2. у износу од 94,00 КМ
са конта 412700-Расходи за стручне услуге
(94,00 КМ)
на конто 412430-Расходи за материјал за
потребе образовног процеса (94,00 КМ, за
мјесец децембар 2013. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду 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: 02-014-1-45/14
Датум: 12.02.2014.
_______________________________________________________

48.
На основу члана 43. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 56. Статута
општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број: 17/06) Начелник
општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Општинска управа општине Петрово (у даљем
тексту: Општинска управа).
Члан 2.
Послови из дјелокруга рада Општинске управе су:
- извршавање и спровођење прописа
Скупштине општине и Начелника општине,
- припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине
и Начелник општине,
- извршавање и спровођење закона
и других прописа и обезбјеђење вршења
послова чије је извршење повјерено
Општини,
- вршење стручних и других послова које им повјери Скупштина општине
и Начелник општине.
Члан 3.
Општинском управом руководи Начелник општине у складу са законом и
одговоран је за њен рад.
Начелник општине има замјеника
начелника који му помаже у вршењу дужности у складу са законом и замјењује
Начелника кад је одсутан или спријечен у
извршавању својих дужности.
Члан 4.
Послови из дјелокруга рада Општинске управе обављају се у одјељењима као
организационим јединицама.
Одјељења Општинске управе су:
1. Одјељење за општу управу,
2. Одјељење за привреду и финансије и
3. Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
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Члан 5.
Радом одјељења руководи начелник
одјељења који за свој рад и рад одјељења
одговара Начелнику општине.
Члан 6.
За рјешавање појединих питања из
дјелокруга рада Општинске управе могу се
оснивати повремена радна тијела као радне
групе и комисије.
Члан 7.
Запослени у Општинској управи
обављају стручне и друге послове за потребе рада Скупштине општине и Начелника општине, као и законом повјерене
послове Општини.
Запослени у Општинској управи
дужни су да своје послове обављају савјесно и одговорно у складу са законом и
подзаконским актима.
Члан 8.
У вршењу својих послова, Начелник општине доноси одлуке, правилнике,
наредбе, упутства, рјешења и закључке.
Одјељења као организационе јединице Општинске управе у свом раду доносе рјешења и закључке.
Члан 9.
У поступку пред Општинском управом обезбјеђује се службена употреба језика и писма у складу са законом и
Статутом општине.
Члан 10.
Финансирање рада Општинске управе обезбјеђује се из буџета Општине.
Члан 11.
Рад Општинске управе је јаван.
Јавност рада обезбјеђује се на начин
прописаном законом и Статутом општине.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању Административне службе општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“,
број: 12/06, 2/07, 6/07, 9/11, 10/11 и 6/13).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-42/14
Датум: 11.02.2014.
_______________________________________________________

49.
Након сравњавања Одлуке о измјени Одлуке о промјени облика организовања и услађивања аката са законом код
Јавног предузећа Центар за културу и
образовање Петрово (''Службени гласник
општине Петрово'' број: 12/13) са оригиналним текстом ове одлуке број 01-02297/13 од 15.11.2013. године, уочена је техничка грешка која се састоји у двоструко
наведеним шифрама дјелатности у члану 1.
одлуке, па се на основу члана 156. Пословника Скупштине општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број
10/05, 7/07 и 10/13), врши
ИСПРАВКА
Одлуке о измјени Одлуке о промјени
облика организовања и услађивања аката
са законом код Јавног предузећа Центар за
културу и образовање Петрово
1. У Одлуци о измјени Одлуке о
промјени облика организовања и услађивања аката са законом код Јавног предузећа Центар за културу и образовање Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број: 12/13) у члану 1. текст:
„93.19 Остале спортске дјелатности:
- Дјелатности припреме, спровођења и промовисања спортских догађаја, са
или без спортских објеката;
91.03 Услуге пружања помоћи туристима:
- Давање туристичких информација
посјетиоцима,
- Дјелатност туристичких водича,
Дјелатности туристичке промоције“, брише се.
2. Ова исправка биће објевљена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранислав Михајловић, дипл.правник, с.р.
Број: 06-013.3-1-18/14
Датум: 19.02.2014.

________________________________________________________________________________________________________________________
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50.
На основу члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ бр.17/06 ) и члана 4. Правилника о набавци
роба, вршењу услуга и уступању радова („Службени гласник општине Петрово“ бр. 18/06 и 04/09 ), a у складу са усвојеним буџетом за
2014.годину, начелник Општине Петрово донио је:
ПЛАН
Јавних набавки за 2014. годину
I
Ред.
број

Предмет набавке
(са
спецификацијом)

Процјењ
ена
вриједно
ст
(КМ)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста
Оквирно
Оквирно
поступка
вријеме
вријеме
покретања реализације
поступка
уговора

Број конта
(планска
година)

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финансирања
(планска
година)

РОБЕ

1.

2.

Набавка
Канцеларијског
материјала
(папир за
штампање и
копирање,тонери
фасцикле,
кламерице,
оловке)
регистратори
Набавка угља за
централно гријање

8.100,00

13.000,00

Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда

Jануар 2014

Јануар
– децембар
2014

412 310

8.100,00

Буџет општине

Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда

Jануар 2014

01.01.201415.04.2014.,
15.10.201431.12.2014.

412 214 +
412 249

13.500,00

Буџет општине
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3.

4.

5.

6.

Набавка прехрамбених артикала за
кухињу и
средстава за
чишћење
Гориво за
службена возила

Набавка стручне
литературе, службених гласила и
стручних часописа
Набавка дрвета за
огрев
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41.800,00

Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда

Jануар 2014

Јануардецембар
2014

411 221
412 320
2014.година

41.800,00

Буџет општине

9.400,00

Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда

Jануар 2014

Јануардецембар
2014

412 630

9.400,00

Буџет општине

Директни
споразум

Jануар 2014

1.425,00

Буџет општине

1.200,00

Буџет општине

Буџет општине

1.425,00

1.200,00

Директни
споразум

Фебруар
2014

Јануардецембар
2014
фебруар
2014

2014.година

412 330
2014.година
412 215
2014.година

7.
8.

Ситан инвентар,
ХТЗ опрема, ауто
гуме и др.
Опрема за
гријање,вентилаци
ју и хлађење

3.200,00
2.000,00

Директни
споразум

2014

2014

516 100

3.200,00

Директни
споразум

У току 2014

У току 2014

511 341

2.000,00

2014

412 223

2.000,00

Буџет општине

УСЛУГЕ

9.

Услуге
дератизације
на подручју
општине
Петрово

2.000,00

Директни
споразум

Фебруармарт
2014

Буџет општине
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Графичке услуге
-штампање
билтена општине
и новогодишњег
промотивног
материјала и
друго

7.000,00

Услуге
колективог
осигурања
радника
запослених у
организационим
јединицама
трезора општине
Петрово

1.300,00

12.

Услуге платног
промета

500,00

Директни
споразум

Децембар
2014

Јануар –
децембар
2014

13.

Осигурање
имовине

800,00

Директни
споразум

Jануар 2014

Јануар –
децембар
2014

14.

Осигурање
возила

1.700,00

Директни
споразум

У току 2014.
године

У току 2014.
године

2.500,00

Директни
споразум

У току 2014.
Године

У току 2014.
године

10.

11.

15.

Одржавање
рачунарске
опреме

Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда

Децембар
2013

Директни
споразум

Jануар 2014

Децембар
2013децембар
2014

Јануар –
децембар
2014

412 731

7.000,00

Буџет општине

1.300,00

Буџет општине

412 712

500,00

Буџет општине

412 723

800,00

Буџет општине

412 721

1.700,00

Буџет општине

412 770

2.500,00

Буџет општине

2014.година

412 725
2014.година
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16.
17.

Услуге израде
Пројектнoтехничке
документације
Текуће
одржавање
зграда
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20.000,00

Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда

У току 2014.
године

У току 2014.
године

513 718

20.000,00

Буџет општине

3.000,00

Директни
споразум

2014

2014

412 510

3.000,00

Буџет општине

РАДОВИ
18.

19.

20.

21

Реконструкција
водоводне мреже

Издаци за
инвестиционо
одржавање
путева

10.000,00

Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда

У току 2014.
године

У току 2014.
године

511 291

10.000,00

Буџет општине

40.000,00

Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда
Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда

У току 2014.
године

У току 2014

511 231

40.000,00

Буџет општине

У току 2014.
године

У току 2014.
године

511 126
227 111

26.013,00

Буџет општине

Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда

2014

2014

511 221

10.000,00

Буџет општине

Изградња гараже
за ватрогасна
возила

26.013,00

Издаци за
инвест.
одржавање канц.
објеката и
простора- МЗ
Порјечина

10.000,00
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22

23.

24.

Издаци за
адаптацију
пословног
објекта на
Лужањку
Издаци за
изградњу уличне
расвјете
Остале јавне
набавке за
којима се укаже
потреба током
године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Сриједа, 19.02.2014. године

20.000,00

Конкурентски У току 2013 и
захтјев за
2014 године
достављање
понуда

17.000,00

Конкурентски
захтјев за
достављање
понуда

У складу са
ЗЈН БиХ

2014

У току 2014.
године

2014.година

511 227

20.000,00

Буџет општине

2014

511 134

17.000,00

Буџет општине

У току 2014.
На основу
године
скупштински
х одлука и
одлука
начелника

Буџет општине

II
Укупан буџет за јавне набавке износи 241.938,00 КМ. Набавке планиране путем директног споразума 19.625,00 КМ, што укупно
износи 8,11 % од укупно предвиђених средстава буџета за јавне набавке.
III
План јавних набавки ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-2-8/14
Датум: 13. 01. 2014.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2013. годину
2. Одлука о стипендирању редовних студената
у 2014. години
3. Одлука о утврђивању критеријума и расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Петрово
4. Одлука о организацији „Озренског планинарског маратона 2014“
5. Одлука о организацији спортско-културне
манифестације „Васкршњи крос - Озрен
2014“
6. Одлука о измјени одлуке о продаји непокретности - стана
7. Одлука о прихватању кредитног задужења
општине Петрово код Европске инвестиционе банке
8. Одлука о субвенцији за плаћање комуналних
услуга одређеним категоријама становништва
9. Програм рада Скупштине општине Петрово
у 2014. години
10. Одлука о реалокацији буџетских средстава
11. Програм зимског одржавања улица, локални и некатегорисани путева
12. Одлука о именовању Комисије за оцјену
рада секретара Скупштине општине
13. Одлука о именовању Комисије за спровођење поступка за избор и именовање чланова
Одбора за жалбе општине Петрово
14. Одлука о разрјешењу дужности Управног
одбора Јавне установе Културно-туристички
и спортски центар Петрово
15. Одлука о разрјешењу дужности Директора
Јавне установе Културно-туристички и спортски центар Петрово
16. Одлука о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне установе
Културно-туристички и спортски центар
Петрово
17. Одлука о именовању вршиоца дужности
Директора Јавне установе Културно-туристички и спортски центар Петрово
18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Скупштине општине у 2013. години
19. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Стручне службе Скупштине општине у 2013.
години
20. Закључак о прихватању Информације о стању предмета који се воде у Правобрани-
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