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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 1  Петрово,  09.02.2015. године          Година: XXІІІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
1. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13), члана 80. став 4. Закона о  уре-

ђењу простора и грађењу („Службени гла-

сник Републике Српске“, број 40/13) и 

чланa 36. Статута општине Петрово-Пре-

чишћени текст (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 7/14), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана  06.02.2015.  године, донијела   је 

  

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНА-

ЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ М2 КОРИ-

СНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  
 

Члан 1. 

          Овом Одлуком утврђује се просје-

чна коначна грађевинска цијена једног 

квадратног метра корисне површине ста-

мбеног и пословног простора у 2014. го-

дини на подручју општине Петрово као 

основица за израчунавање ренте у 2015. 

години. 
 

Члан 2. 

 Просјечна коначна грађевинска ци-

јена m2 корисне површине стамбеног и 

пословног простора за 2014. годину на 

подручју општине Петрово износи  512,00 

КМ. 
 

Члан 3. 

          Ступањем на снагу ове одлуке, пре-

стаје да важи Одлука о утврђивању про-

сјечне коначне грађевинске цијене м2 

корисне површине стамбеног и пословног 

простора за 2013. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 1/14). 

 

Члан 4. 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „ Службеном 

 

 

 
 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-1/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и чланa 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 7/14), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 06.02.2015. године, дони-

јела   је 
 

О Д Л У К У 

О СУБВЕНЦИЈИ  ЗА  ПЛАЋАЊЕ КО-

МУНАЛНИХ УСЛУГА ОДРЕЂЕНИМ 

КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 
   

Члан 1. 

       Одобрава се исплата средстава из 

буџета општине Петрово за 2015. годину у 

износу до 1.600,00 КМ на име субвенци-

онисања трошкова снабдијевања питком 

водом одређених категорија становништва. 

      Износ који се субвенционира је 

износ од 2,50 КМ мјесечно по дома-

ћинству. 
 

Члан 2. 

   Одобрава се исплата средстава из 

буџета општине Петрово за 2015. годину у 

износу до 1.600,00 КМ на име субвенци-

онисања трошкова одвоза смећа из дома-

ћинстава одређеним категоријама стано-

вништва. 

Износ који се субвенционира је 50% 

од утврђене цијене одвоза смећа из дома-

ћинства. 
 

Члан 3. 

Субвенције по оба основа се односе 

на: 
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- 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 чла-

новима домаћинства (дијализа бубрега, 

малигна обољења и сл.) 

- породице погинулих бораца Во-

јске Републике Српске и ратни војни инва-

лиди закључно са IV категоријом инвали-

дитета. 

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 збриња-

вања комуналног отпада. 
 

Члан 4. 

Новчана средства за субвенцију ће 

се уплаћивати мјесечно, на пословни рачун 

ЈКП „Вода“ Петрово, на основу испоста-

вљених рачуна предузећа са поименично 

набројаним корисницима, а са конта број 

416-129 - субвенције за воду и за одвоз 

смећа одређеним категоријама становни-

штва. 
 

Члан 5. 

       Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном  гла-

снику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-2/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и чланa 36. Статута општи-

не Петрово-Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 06.02.2015. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 
О СТИПЕНДИРАЊУ РЕДОВНИХ 

СТУДЕНАТА У 2015. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 

Општина Петрово у 2015. години 

стипендираће седам (7) нових редовних 

студента са пребивалиштем на подручју 

општине Петрово.  

 

Члан 2. 

Стипендије из члана 1. ове одлуке у 

2015. години додијелиће се у складу са 

условима прописаним Правилником о 

додјели студентских стипендија. 

 

Члан 3. 

Висина стипендија за све студенте и 

за све године студија износи 100,00 КМ.  

 

Члан 4. 

У 2015. години сваком студенту 

који буде изабран након јавног конкурса, 

исплатиће се десет (10) стипендија у скла-

ду са уговором  о стипендирању из члана 

8. ове одлуке.  

 

Члан 5. 

За додјелу стипендија расписаће се 

јавни конкурс у једном од дневних листова 

већег тиража.  

Јавни конкурс из претходног става 

расписаће Начелник општине.  

Рок за подношење пријава је 15 да-

на од дана расписивања јавног конкурса. 

 

Члан 6. 

За провођење поступка додјеле сти-

пендија из члана 2. ове одлуке Начелник 

општине овлашћује се да:  

- именује Комисију за провођење 

поступка додјеле стипендија,  

- одабере смјерове занимања за које 

ће бити додијељене стипендије и 

- на основу коначне листе студената 

донесе акт о додјели стипендија.  

 

Члан 7. 

Комисија за провођење поступка 

додјеле стипендија из члана 6. алинеја 1. 

ове одлуке:  

- утврђује благовременост пријава 

на конкурс и врши преглед документације 

приложене уз пријаву на конкурс, 

- у складу са критеријима и мје-

рилима утврђеним Правилником о додјели 

студентских стипендија утврђује прели-

минарну листу приоритета за додјелу 

стипендија, 

- разматра приговоре на ранг листу 

и даје мишљење начелнику општине, 
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- ради друге послове у складу са 

Правилником. 
 

Члан 8. 

На основу рјешења о додјели стипе-

ндије из члана 6. алинеја 3. ове одлуке, 

Начелник општине са стипендистом за-

кључује уговор о стипендирању. 

 

Члан 9. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-3/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 4. Закона о адми-
нистративним таксама („Службени гла-
сник Републике Српске“, број 100/11, 
103/11 и 67/13), члана 30. алинеја 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05и 98/13) и  члана 36. Статута 
општине Петрово-Пречишћени текст 
(„Службени гласник општине Петрово“, 
број 7/14) Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 06.02.2015. годи-
не, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИ-

ВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

У  Тарифи Одлуке о општинским 
административним таксама („Службени 
гласник општине Петрово“, број 11/11,1/13  
и 11/13) у поглављу V - Локацијски услови 

- у тарифном броју 14. тачка 3. 
брише се 

- у тачки 4. под б) мијења се текст и 
измијењен гласи: 

“мостови које граде правна и физи-
чка лица за прилазе стамбеним, стамбе-
но/пословним и пословним објектима и 
потпорни зидови за уређење парцеле 
…………. 30,00КМ“ 

- досадашње тачке 4. и 5. постају 
тачке 3. и 4. 

 

 

Члан 2. 

У поглављу VI - Одобрење за гра-
ђење 

- у тарифном броју 15. иза алинеје 
8. додају се нове алинеје које гласе: 

      - „мостови које граде правна и 
физичка лица за прилазе стамбеним, ста-
мбено/пословним и пословним објектима и 
потпорни зидови за уређење парцеле 
…….......................................          30,00КМ“ 

 - „Фарме“..................          80,00КМ 

     - у тарифном броју 15. став 2 се 
мијења и измијењен гласи: 

       “промјена намјене простора напла-
ћује се по цијени од 50% од цијене пре-
двиђене за врсту објеката у коју се врши 
промјена намјене“ 

У тарифном броју 15. став 3. се 
мијења и измијењен гласи: 

- “за легализацију објеката накна-
дна грађевинска дозвола наплаћује се по 
цијени предвиђеној за издавање грађеви-
нске дозволе за предвиђену врсту објеката 
а ако се издаје једно рјешење за легали-
зацију које подразумијева и грађевинску и 
употребну дозволу примјењују се тарифе 
за издавање употребне дозволе” 

 - издавање рјешења о легалности 
објекта .......................                      20,00КМ 

-  у тарифном броју 15.а. алинеја 2. 
брише се. 

 

Члан 3. 

 У поглављу VII–Употребна дозвола 

- у тарифном броју 16. иза алинеје 
8. додају се нове алинеје које гласе: 

- „мостови које граде правна и фи-
зичка лица за прилазе стамбеним,  стамбе-
но/пословним и пословним објектима и 
потпорни зидови за уређење парцеле 
…………..........................              30,00КМ“ 

  -„Фарме“.............            100,00КМ“ 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Петрово”. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-4/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 
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5. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“, број 7/14), 

члана 28. Правилника о избору спортисте 

године општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број: 15/14), Ску-

пштина општие Петрово на сједници одр-

жаној дана 06.02.2015. године донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ВРИЈЕДНОСТИ И ВРСТИ НАГРАДА 

СПОРТИСТИМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

            Најуспјешнијим: спортистима, спо-

ртским тренерима, спортским радницима и 

спортским колективима општине Петрово 

за 2014. годину, биће додјељени покали 

(пехар) у трајно власништво и дипломе, 

укупне вриједности до 600,00 КМ. 
 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово “. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-5/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 17. став 2. Одлуке  о уређе-

њу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 12/14), и члана 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број: 7/14) Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 06.02.2015. године, донијела   

је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕКРЕТНИНА БЕЗ НАКНАДЕ 
   

Члан 1. 

 Радњи за грађевинарство, трговину 

и транспорт „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“, с.п. Со-

чковац, власништво Пејић Слободана дају 

се на кориштење без накнаде некретнине и 

то земљиште означено са к.ч.број 1036, 

површине 9.385m2, к.ч.број 1037/1, 

површине 5.377m2, к.ч.број 1037/2, повр-

шине 2.767m2, све уписано у ПЛ.број 119, 

к.о.Сочковац као и објекти изграђени на 

наведеном земљишту: 

1. Надстрешница, изграђена од дрвених 

греда, обложена даском, димензија 35m х 

6m, укупне површине 210m2, 

2. Објекат изграђен од цигле и даске, 

димензија 20m х 6m, укупне површине 

120m са надстрешницом, димензија 20m х 

1m, укупне површине 20m2, 

3. Објекат кога у нарави чини двојни 

контејнер са таваном и кровом, димензија 

6m х 4.40m, укупне површине 26.40m2, 

4. Дрвена шупа, димензија 6m х 3m, уку-

пне површине 18m2. 
 

Члан 2. 

 Некретнине из члана 1. ове одлуке, 

дају се на коришћење без накнаде, на пери-

од  до годину дана. 
 

Члан 3. 

       Корисник некретнина сносиће тро-

шкове комуналних услуга и друге тро-

шкове (ел.енергија, вода, одвоз смећа и 

др.) који настану коришћењем некретнина 

из члана 1.ове одлуке. 
 

Члан 4. 

   Међусобна права и обавезе по осно-

ву коришћења некретнина из члана 1. ове 

одлуке ближе ће се регулисати уговором. 
 

Члан 5. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-6/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 348. став 6. Закона о 

стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 

58/09 и 95/11) и чланa 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14), Ску-



Страна 5 - Број 1    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 09.02.2015. године 
 

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 06.02.2015. године, дони-

јела је 
 

О Д Л У К У 

О ПРОДАЈИ  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 1. 

           Општина Петрово приступа продаји 

пословног простора, у објекту Дома ку-

лтуре у Петрову, изграђеног на парцели 

означеној као к.ч. број 3688/3 „Суво По-

ље“, уписано у  Посједовни лист број 89 

к.о. Петрово, што по старом премјеру одго-

вара парцели број 155/113 „Суво Поље“ 

уписано у з.к. уложак број 532 к.о. Петро-

во-Брђани, са правом својине 1/1, повр-

шине 61,63m2. 

           Продаја пословног простора се вр-

ши путем јавног позива за достављање 

понуда за куповину пословног простора 

расписаног од стране Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове 

Бања Лука, број 21.01/052-757/14 од 13.01. 

2015. године, објављеног дана 16. јануара 

2015. године у дневном листу „Глас Ср-

пске“. 
 

Члан 2. 

         Простор се продаје у виђеном стању 

по цијени од 1.500,00КМ/m2.  У цијену је 

урачунат ПДВ. 
 

Члан 3. 

       Исплата продајне цијене ће се извр-

шити у цјелости по закључењу уговора. 
 

Члан 4. 

         Овлашћује се начелник општине 

Петрово да по окончању поступка закључи 

Уговор о купопродаји а по прибављеном 

мишљењу Замјеника Правобраниоца Репу-

блике Српске са сједиштем у Добоју. 
 

Члан 5. 

   Трошкове израде нотарске исправе 

сноси купац. 
 

Члан 6. 

         Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а бит ће  објављена 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-7/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 18/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14), 

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 06.02.2015.  

године, донијела   је 
                                                                    

 

П Р О Г Р  А М А   Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

У  2015.  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 пре-

дставника, учествују  у остваривању заје-

дничких интереса становника локалне 

заједнице, као и право и способност органа 

локалне самоуправе да регулишу и упра-

вљају у границама закона јавним посло-

вима који се налазе у њиховој надле-

жности, а у интересу локалног стано-

вништва, Скупштина општине Петрово 

својим дјеловањем у 2015. години стварат 

ће правне претпоставке за самоодрживост 

општине као локалне заједнице, већи ста-

ндард грађана, побољшање услуга  општи-

нске администрације, јачање финансијске 

дисциплине и стварање ефикасне локалне 

управе. 

            Овај програм рада представља 

оквирни обим послова који ће бити пре-

дмет скупштинске расправе и одлучивања 

у 2015. години. 

             Програм рада за 2015. годину 

оставља могућност да се у оквиру  закона и 

Статута општине, Скупштина општине ба-

ви и свим другим питањима које наметне 

друштвена, економска или политичка  си-

туација. 

             Скупштина општине ће распра-

вљати и одлучивати и о свим другим 

питањима која нису предвиђена овим 

програмом рада а која произилазе или 

произиђу из закона и других законских или 
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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 конкре-

тна питања, оквирни рокови и носиоци 

припреме аката. 

            Питања и теме у програму рада 

Скупштине општине за 2015. годину ра-

зврстане су квартално - по тромјесечјима. 
 

     II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

РАДА. 
 

    ЈАНУАР – МАРТ 

1. Програм намјенског утрошка 

средстава за 2015. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. Програм намјенског утрошка 

средстава од накнаде по основу продаје 

шумских дрвних сортимената за 2015. го-

дину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

3. Извјештај о кандидованим, око-

нчаним и нереализованим пројектима у 

2014. години, 

Обрађивач: Надлежна одјељења 

Општинске управе; 

4. Информација о стању у области 

шумарства на подручју општине, 

Обрађивач: Шумско газдинство До-

бој - ШУ Петрово; 

5. Приједлог Одлуке о подстицајима 

у пољопривреди за 2015. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

6. Приједлог Одлуке о помоћи поро-

дицама са више чланова домаћинства у 

2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

7. План и програм капиталних ула-

гања у 2015. години, 

Обрађивач: Надлежна одјељења 

Општинске управе; 

8. План прољећње сјетве на подру-

чју општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

9. Извјештај о раду Одјељења за 

привреду и финансије за 2014. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

10. Програм рада и планови посло-

вања јавних предузећа и установа за 2015. 

годину, чији је оснивач општина Петрово, 

Обрађивач: јавна предузећа и уста-

нове; 

11. Извјештај о раду и пословању 

јавних предузећа и установа за 2014. 

годину, чији је оснивач општина Петрово, 

Обрађивач: јавна предузећа и уста-

нове; 

12. Приједлог Одлуке о организа-

цији манифестације Васкршњи крос, 

Обрађивач: надлежна одјељења 

Општинске управе; 

13. Програм подстицаја у пољопри-

вреди, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

14. Извјештај о раду Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове за 2014. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

15. Извјештај о наплати комуналних 

такси у 2014. години, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

16. План и програм одржавања ули-

ца, локалних и некатегорисаних путева у 

2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

17. Извјештај о рјешавању предмета 

у управном поступку у 2014. години, 

Обрађивач: Одјељења Општинске 

управе; 

18. Приједлог Одлуке о утврђивању 

просјечне коначне грађевинске цијене м2 

корисне површине стамбеног и пословног 

простора за 2014. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

19. Приједлог Одлуке о висини на-

кнаде за трошкове уређења градског гра-

ђевинског земљишта, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

20. Приједлог Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о општинским админи-

стративнм таксама, 

Обрађивач: Одјељења општинске 

управе; 

21. Приједлог Одлуке о субвенцији 

за плаћање комуналних услуга одређеним 

категоријама становништва, 
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Обрађивач: Надлежна одјељења 

општинске управе, 

22. Информација о остваривању 

права бораца, породица погинулих бораца, 

ратних војних инвалида и цивилних 

жртава рата у 2014. години, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

23. Извјештај о наплати админи-

стративних такси у 2014. години, 

Обрађивач: Одјељења Општинске 

управе; 

24. Приједлог Одлуке о организа-

цији манифестације „Озренски планинар-

ски маратон 2015“, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

25. Извјештај о реализацији Ску-

пштинских одлука и закључака у 2014. 

години, 

Обрађивач: Одјељења Општинске 

управе; 

26. Извјешта о раду Одјељења за 

општу управу за 2014. годину, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

27. Приједлог Одлуке о стипендира-

њу студената у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

28. Извјештај о раду Стручне слу-

жбе Скупштине општине за 2014. годину, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине; 

29. Извјештај о раду Скупштине 

општине за 2014. годину, 

Обрађивач: Предсједник Скупшти-

не општине и Стручна служба Скупштине 

општине; 

30. Приједлог Одлуке о разрјешењу 

Општинске изборне комисије Петрово, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине; 

31. Приједлог Одлуке о расписи-

вању јавног конкурса за избор Општинске 

изборне комисије Петрово, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине; 

32. Приједлог Одлуке о именовању 

Комисије за провођење поступка избора 

Општинске изборне комисије Петрово, 

Обрађивач: Комисија за избор и 

именовање и Стручна служба Скупштине 

општине; 

33. Програм намјенског утрошка 

средстава од посебних водних накнада за 

2015. годину, 

 Обрађивач: Надлежна одјељења 

Општинске управе; 

34. Информација о стању безбједно-

сти на подручју општине, 

   Обрађивач: ЦЈБ-и Добој-Поли-

цијска станица Петрово; 

35.  Информација о стању предмета 

који се воде у Правобранилаштву Репу-

блике Српске-сједиште замјеника у Добоју 

за период 01.1.- 31.12.2014 године, гдје се 

као тужена, односно тужилац појављује 

општина Петрово, 

  Обрађивач: Правобранилаштво Р. 

С-е - сједиште замјеника у Добоју; 

36. Приједлог Одлуке о расписи-

вању јавног конкурса за избор и имено-

вање Одбора за жалбе, 

  Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

37. Приједлог Одлуке о именовању 

Комисије за провођење јавног конкурса за 

избор Одбора за жалбе, 

  Обрађивач: Одјељење за општу 

управу и Комисија за избор и именовање; 

38. Програм рада Начелника општи-

не Петрово, 

Обрађивач: Начелник општине. 

    

                АПРИЛ – ЈУНИ 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Петрово за 2014. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. Извјештај о утрошку намјенских 

средстава у 2014. години, 

Обрађивач: Надлежна одјељења 

Општинске управе; 

3. Извјештај о извршењу буџета 

општине Петрово за период 01.01.-30.03. 

2015. године, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

4. Информација о стању у области 

задругарства и пољопривреде, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

5. Информација о обављању вете-

ринарске заштите животиња на подручју 

општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

6. Приједлог Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о комуналном реду, 
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Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

7. Приједлог Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о безбиједности саобра-

ћаја на путевима општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

8. Приједлог Одлуке о оснивању 

Савјета за безбијесност саобраћаја општи-

не Петрово,  

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

 9. Извјештај о реализацији Плана и 

програма одржавања улица, локалних и 

некатегорисаних путева у 2014. години, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

 10. Информација о стању у области 

јавног информисања на подручју општине 

Петрово, 

 Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

 11. Информација о стипендирању 

студената, 

 Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

 12. Приједлог Одлуке о избору 

Општинске изборне комисије Петрово, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине; 

13. Приједлог Пословника Ску-

пштине општине Петрово, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине; 

            14. Обрачун буџета општине Петро-

во за 2014. годину, 

            Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

            15. Информација о стању у области 

запошљавања на подручју општине Петро-

во, 

             Обрађивач: Завод за запошљавање 

Републике Српске- Биро Петрово; 

           16. Приједлог Одлуке о именовању 

Одбора за жалбе, 

              Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине. 

           17. Приједлог Одлуке о измјени 

Одлуке о накнади Одбору за жалбе, 

              Обрађивач: Одјељење за привреду 

и финансије и Комисија за избор и име-

новање. 

18. Информација о стању у привре-

дним субјектима на подручју општине Пе-

трово, са освртом на привредне субјекте у 

стечају, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

19. Информација о правном статусу 

предузећа „Терме-Озрен“ а.д. Какмуж, са 

приједлогом мјера, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

20. Приједлог Одлуке о приступању 

изради пројектне документације за регула-

цију корита ријеке Јадриње и других 

ријечних корита на подручју општине 

Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

                ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Петрово за период 01.01.-30.06. 

2015. године, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. План јесење сјетве на подручју 

општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

3. Информација о стању електро 

мреже и снабдијевању електричном енер-

гијом, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

4. Информација о стању привреде и 

запошљавању на подручју општине, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

5. Извјешатај о давању у закуп и на 

коришћење некретнина општине, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

6. Приједлог Одлуке о изради про-

цјене угрожености територије општине 

Петрово од непогода и несрећа, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

8. Приједлог Одлуке о приступању 

изради Програма развоја Цивилне заштите, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

9. Приједлог Плана противпожарне 

заштите на подручју општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

10. Информација о упису ученика у 

СШЦ Петрово, са освртом на успјех уче-

ника, стање кадрова и материјални поло-

жај школе,  

 Обрађивач: СШЦ Петрово. 
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ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 

1. Приједлог Одлуке о висини сто-

пе пореза на непокретности за 2016. го-

дину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. Извјештај о извршењу буџета 

општине за период 01.01. - 30.09.2015. го-

дине, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

3. Нацрт буџета општине Петрово 

за 2016. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

4. Приједлог буџета општине Пе-

трово за 2016. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

5. Приједлог Одлуке о извршењу 

буџета општине Петрово за 2016. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

6. Извјештај о реализацији пројека-

та изградње инфраструктурних објеката, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

7. Приједлог Програма зимског 

одржавања улица, локалних и некатего-

рисаних путева, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

8. Информација о остваривању пра-

ва бораца, породица погинулих бораца, 

ратних војних инвалида и цивилних жр-

тава рата у 2015. години, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

9. Информација о одржаним култу-

рно спортским манифестацијама на подру-

чју општине, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу и ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“ Петрово; 

11. Приједлог Одлуке о вриједно-

сти и врсти награда спортистима године 

општине Петрово за 2015. годину, 

Обрађивач: Стручна служба и Са-

вјет за спорт. 
 

 III – МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ  ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 
 

            У циљу реализације овог програма 

утврђују се следеће мјере и задаци: 

  Обрађивачи-носиоци израде ма-

теријала дужни су материјале благовре-

мено припремати и достављати Стручној 

служби Скупштине општине, као и надле-

жним одјељењима Општинске управе 

општине најкасније 15. дана прије предви-

ђеног термина за одржавање сједнице Ску-

пштине, 

  Носиоци израде материјала 

обавезни су материјале припремати  стру-

чно и у сажетој форми са потребним 

образложењима предложених рјешења, 

предлозима мјера и роковима извршења, 

  О извршењу овог програма ста-

рат 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: 01-022-8/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово - Пречишћени текст ("Службени гла-

сник општине Петрово", број 7/14), члана 

6. Закона о поступку за укидање заје-

дничког права власништва на бившем кме-

тском селишту ("Службени лист СР БиХ", 

број 22/73) и члана 190. Закона о општем 

управном поступку ("Службени гласник 

Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 

50/10), у предмету утврђивања права вла-

сништва на некретнинама које се у земљи-

шним књигама воде као бивша кметска 

селишта, по захтјеву  Шешлак Ненада сина 

Петра из Петрова заступаног по адвокату 

Манди Мишановић из Петрова, Скупшти-

на општине Петрово на сједници одржаној 

дана 06.02.2015. године  д  о  н  о  с  и  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Усваја се захтјев Шешлак Ненада  

сина Петра из Петрова па се насље-

дницима покојног Шешлак Петра сина Не-

дељка из Петрова и то Шешлак   Ненаду из 

Петрова, Катанић  Николији рођеној Ше-

шлак из Петрова, Шокота Душанки рођ. 

Шешлак из Ријеке, Келеминовић  Ксенији-
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Види рођ. Шешлак из Бјеловара, Добрић 

Крстини рођ. Шешлак из Јаблана, Шешлак  

Сави и Шешлак Димитрије  Госпи из Пе-

трова, признаје право власништва  са дије-

лом од по 1/7  на некретнинама  означеним  

као к.ч.бр.282/166 "Суво поље" кућа, дво-

риште и воћњак површине  2177 м2 , к.ч. 

бр.282/31 "Суво поље" воћњак од 2360 м2 ,  

к.ч.бр.282/167 "Суво поље" пут од 460 м2, 

к.ч.бр.287/24 "Сухо поље" шума површине 

од 1005 м2, к.ч.бр. 287/50 "Лучица" па-

шњак  од 1017 м2, к.ч.бр.287/49  "Лучица" 

шума од 701 м2,  к.ч.бр.287/23 "Лучица" 

ораница од 6449 м2   и к.ч.бр.287/52  "Сухо 

поље" јаз од 400м2 уписане у  зк.ул.број 21 

к.о. Петрово-Лужани као власништво кме-

товске породице Шешљак к.бр.1, Шешљак 

к.бр.2, Наранчић к.бр.3, Алексић к.бр.4, 

Алексић к.бр.5 Шешљак без кућног броја, 

Максимовић без кућног броја (породица 

Стјепана), Пушељић к.бр.15, Пушељић 

к.бр.13, Топаловић к.бр.20, Стјепановић 

к.бр.23, Стјепановић к.бр.33,  Стјепановић 

к.бр.22, Дујковић к.бр.27, Којић к.бр.32, 

Ђукић к.бр.10, Ђукић к.бр.12,  Лукић 

к.бр.18, Радељић к.бр.54 (Милоје), Раде-

љић к.бр.54(Петар) , Радељић к.бр.54 

(Цветин), Милојевић к.бр.70, Пејић к.бр. 

69, Катанић к.бр.8, Микић к.бр.41, Васи-

лић к.бр.66, Максимовић к.бр.58, Стјепа-

новић к.бр.38, Максимовић к.бр.60, Макси-

мовић к.бр.7, Пушељић к.бр.14, Гојковић 

к.бр.73, Алексић к.бр.5, Микић к.бр.55, 

Којић к.бр.31 и Петровић к.бр.62 сви из 

Петрова а којим некретнинама по новом 

премјеру одговарају цијеле к.ч.бр.3855 

"Суво поље" кућа од 227 м2, двориште од 

500 м2 и воћњаци 4. класе од 1450 м2, 

к.ч.бр.3856 "Суво поље" воћњаци 4. класе 

од 2360 м2, к.ч.бр.3857 "Суво поље" при-

ступни пут од  460 м2, к.ч.бр.3861 "Суво 

поље" шума 4. класе од 1005 м2, к.ч.бр. 

4227/3 "Лучица" пашњаци 2. класе од 1017 

м2,  к.ч.бр.4228/2 "Лучица" шуме 4. класе 

од 701 м2,   к.ч.бр.4229 "Лучица" њиве 5. 

класе од 6449 м2 и к.ч.бр.3859 "Суво по-

ље" јаз од 400 м2 уписане посједовни лист 

број 810 к.о. Петрово на име  Шешлак 

Димитрије Госпа р. Ђурић са 1/14, Ше-

шлак Петра Ненад са 1/14, Шешлак Петра 

Саво са 1/14 , Катанић Петра Николија са 

1/14 (сви из Петрова)  Шешлак Станка Ду-

шан из Петрова са 7/14 , Шокота Петра 

Душанка рођ.Шешлак из Ријеке са 1/14, 

Добрић Петра Кристина рођ.Шешлак из 

Јаблана са 1/14 и Келеминовић Петра 

Ксенија Вида из Бјеловара са 1/14 . 

2. Шешлак Душану сину Станка из 

Петрова признаје се право власништва са 

дијелом од 1/1 на некретнинама  означе-

ним као к.ч.бр.287/19 ораница Лучица-

ливада Сухо  поље  од 5001м2  уписаној у  

зк.ул.број 21 к.о. Петрово-Лужани као вла-

сништво кметовске породице Шешљак 

к.бр. 1, Шешљак к.бр.2, Наранчић к.бр.3, 

Алексић к.бр.4, Алексић к.бр.5 Шешљак 

без кућног броја, Максимовић без кућног 

броја (породица Стјепана), Пушељић к.бр. 

15, Пушељић к.бр.13, Топаловић к.бр.20, 

Стјепановић к.бр.23, Стјепановић к.бр.33,  

Стјепановић к.бр.22, Дујковић к.бр.27, 

Којић к.бр.32, Ђукић к.бр.10, Ђукић к.бр. 

12,  Лукић к.бр.18, Радељић к.бр.54 (Мило-

је), Радељић к.бр.54(Петар) , Радељић 

к.бр.54 (Цветин), Милојевић к.бр.70, Пејић 

к.бр.69, Катанић к.бр.8, Микић к.бр.41, 

Василић к.бр.66, Максимовић к.бр.58, 

Стјепановић к.бр.38, Максимовић к.бр.60, 

Максимовић к.бр.7, Пушељић к.бр.14, Го-

јковић к.бр.73, Алексић к.бр.5, Микић 

к.бр.55, Којић к.бр.31 и Петровић к.бр.62 

сви из Петрова а којим некретнинама по 

новом премјеру одговара  цијела  к.ч.3860 

"Суво поље" ливада 3. класе од 5001 м2  

уписана у  посједовни лист број 810 к.о. 

Петрово на име  Шешлак Димитрије Госпа 

р. Ђурић са 1/14, Шешлак Петра Ненад са 

1/14, Шешлак Петра Саво са 1/14 , Катанић 

Петра Николија са 1/14 ( сви из Петрова)  

Шешлак Станка Душан из Петрова са 7/14 

, Шокота Петра Душанка рођ.Шешлак из 

Ријеке са 1/14, Добрић Петра Кристина 

рођ.Шешлак из Јаблана са 1/14 и Келе-

миновић Петра Ксенија Вида из Бјеловара 

са 1/14 . 

3. Након правоснажности овог рје-

шења на некретнинама из тачке 1. ди-

спозитива овог рјешења у земљишним 

књигама Општинског суда у Грачаници те 

у катастарском операту -ПЈ Петрово   извр-

шиће се укњижба права власништва и по-

сједа  са дијелом од по 1/7 на  име Шешлак  

Ненада сина Петра из Петрова, Шешлак  

Саве сина Петра из Петрова, Шешлак   

Госпе кћи Димитрија из Петрова , Катанић 

рођене Шешлак Николије кћи Петра  из 

Петрова, Шокота рођене Шешлак Душанке 

кћи Петра из Ријеке,  Келеминовић рођене 

Шешлак Ксеније-Виде кћи Петра из Бје-

ловара и Добрић рођене Шешлак Крстине 

кћи Петра из Јаблана а на непокретностима 



Страна 11 - Број 1    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 09.02.2015. године 
 

из тачке 2. диспозитива овог рјешења  у 

земљишним књигама Општинског суда у 

Грачаници те у катастарском операту ПЈ 

Петрово извршиће се укњижба права вла-

сништва и посједа са дијелом од 1/1  на 

име Шешлак Душана сина Станка из Пе-

трова. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Шешлак Ненад син Петра из Пе-

трова заступан по адвокату Манди Миша-

новић из Петрова поднио је овој подручној 

јединици захтјев за утврђивање права вла-

сништва на некретнинама које се у зе-

мљишним књигама воде као бивша 

кметска селишта,  тражећи да овај орган 

проведе управни поступак и донесе рје-

шење којим ће се утврдити и признати 

право власништва и посједа на некретни-

нама из тачке 1. диспозитива овог рјешења 

са дијеловима од по 1/7 у корист на-

сљедника Шешлак Петра. Захтјеву су се 

придружили и остали насљедници Ше-

шлак Петра.  У  захтјеву подносиоца а и на 

усменој расправи  наведено је  да су Ше-

шлак Ненад и његове  сестре Катанић 

Николија, Шокота Душанка, Келеминовић 

Ксенија Вида, Добрић Крстина те брат 

Шешлак Саво и маћеха Шешлак Госпа  

проглашени законским насљедницима са 

дијеловима од по 1/7 на имовини умрлог 

Шешлак Петра који је између осталих 

некретнина био искључиви власник  и 

посједник некретнина  наведених у тачки 

1. диспозитива овог рјешења. Наведено је 

и то да предметне некретнине држе у 

несметаном посједу од смрти Шешлак 

Петра а да су предметне некретнине у 

посједу њихов дједа Шешлак Недељка још 

од  1923. године. 

Уз захтјев подносилац је приложио 

копију Рјешења о насљеђивању Основног 

суда у Добоју број:85 0О 010621 10 О од 

10.05.2010. године,  посједовни лист број 

810 за к.о. Петрово земљишно-књижни 

извадак за зк.ул.број 21 к.о. Петрово-Лу-

жани,  копију идентификације  парцела 

3855, 3856, 3857, 3860 и 3861 к.о. Петрово 

по  старом премјеру урађену од стране ове 

ПЈ број:21.69/952.1-3-31/2013 од 12.02. 

2013. године. 

У поступку који је претходио доно-

шењу овог рјешења овај орган је одржао 

усмену расправу дана 23.09.2014. године. 

Расправи је поред водитеља поступка 

присуствовао геодета из ове подручне 

јединице, подносилац захтјева Ненад Ше-

шлак  и пуномоћник подносиоца захтјева 

Манда Мишановић, Николија Шешлак 

која је због здравствених разлога напу-

стила расправу прије њеног завршетка , 

Шешлак Госпа -супруга покојног Шешлак 

Петра и свједоци Топаловић Смиља, 

Стјепановић Јово, Дујковић Милан, Дујко-

вић Милисав, Ракановић Ратко, Шешлак 

Бранислав и Стјепановић Младен сви из 

Петрова. 

На усменој расправи геодета Мирко 

Секулић је извршио идентификацију 

предметних парцела по новом и старом 

премјеру те на лицу мјеста идентификовао 

предметне парцеле на што присутне 

странке нису имале примједби.  

Ради потпуног и правилног утврђи-

вања чињеничног стања овај орган  је 

одржао усмене расправе дана  18.11.2014. 

године  и 8.12.2014. године. 

На тим расправама поред подносиоца 

захтјева и његовог пуномоћника, своје 

изјашњење у овој управној ствари дали су  

и  Шешалк Саво те законски насљедници 

умрлог Шешлак Душана- Шешлак  Душа-

нка и Ристић Слободанка (супруга и кће-

рка умрлог Шешлак  Милана сина Душана,  

Шешлак Мирсада и Шешлак Горан (су-

пруга и син умрлог Шешлак  Момчила 

сина Душана.  

Након проведеног поступка, на основу 

одржане усмене расправе, извршеног уви-

ђаја на лицу мјеста  те на основу прилога  

у спису  предмета утврђено је сљедеће: 

-увидом у посједовни лист број 810/1 за 

к.о. Петрово утврђено је да су у истом 

након аерофотограметријског снимања - 

стање крајем 1975. године уписане парцеле 

из  тачке 1. и 2. диспозитива овог рјешења 

као и парцеле означене као к.ч.бр.3858 

површине 7035 м2 и к.ч.бр.3880 површине 

1096 м2 на име посједника Шешлак  Петра 

сина Недељка и Шешлак Душана сина 

Станка са дијеловима од по 1/2  

- увидом у списак промјена број 30/80 за 

к.о. Петрово утврђено је да је извршено 

цијепање парцеле означене као к.ч.бр.3858 

на к.ч.бр.3858/1; 3858/2; 3858/3, 3858/4; 

3858/5 и 3858/6 

- по истом списку промјена  извршен је  

отпис напријед наведених парцеле из 

посједовног листа број 810 к.о. Петрово  и 

упис у нове посједовне листове и то : 

пл.број 1376 к.о. Петрово на име Дујковић 

Мирка Милисав 1/1, пл.бр.1081 к.о. 

Петрово на име Дујковић Мирка Милан са 
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1/1,  пл.бр.1382 к.о. Петрово на име Илић 

Војина Слободан са 1/1, пл.бр.1381 к.о. 

Петрово на име Симић Богдана Драго са 

1/1 и пл.бр.1377 к.о. Петрово на име 

Симић Богдана Спасоје са 1/1 с тим што у 

предмету  не постоји ни један уговор којим 

је извршен промет или поклон  ових 

парцела на напријед наведена лица 

-увидом у зк.извадак број 21 за к.о. 

Петрово-Лужани утврђено је да су у А 

листу  између осталих уписане и парцеле 

из тачке 1. и 2. диспозитива овог рјешења  

а у Б листу уписано власништво на некре-

тнинама у А1 у корист кметовске породице 

Шешљак  к.бр.1, шешљак к.бр.2, Наранчић 

к.бр.3, Алексић к.бр.4, Алексић к.бр.5, 

Шешљак без кућног броја, Максимовић, 

Пушељић, Стјепановић, Радељић и други 

-Увидом у рјешење о насљеђивању 

Основног суда у Добоју број: 85 0 О 

010621 10 О од 10.05.2010. године  утвр-

ђено је да оставинску масу иза оставиоца 

Шешлак Петра, између осталих чини и 

право посједа на некретнинама уписаним у 

пл.бр.810 к.о. Петрово- у којем су уписане  

предметне некретнине,  са посједовним 

дијелом  1/2  

-идентификацијом  предметних парцела по 

новом и старом премјеру утврђено је да 

парцелама означеним по новом премјеру 

као к.ч.бр. 3855, 3856, 3857, 3860, 3861, 

4227/3, 4228/2, 4229 и 3859 уписаним у 

посједовни лист број 810 к.о. Петрово на 

име Добрић Петра Крстина р.Шешлак из 

Јаблана са 1/14, Катанић Петра Николија 

из петрова са 1/14,  Келеминовић Петра 

Ксенија Вида из Вараждина са 1/14, 

Шешлак Димитрије Госпа из Петрова са 

1/14, Шешлак Петра Ненад из Петрова са 

1/14, Шешлак Петра Саво из Петрова са 

1/14,  Шокота Петра Душанка са 1/14 и 

Шешлак Станка Душан са 7/14  по старом 

премјеру одговарају парцеле означене као 

к.ч.бр. 282/166, 282/31, 282/167, 287/19, 

287/24, 287/50, 287/49, 287/23 и 287/52 све 

уписане у зк.ул. бр.21 к.о. Петрово-Лужани 

као власништво кметовских породица 

Шешљак к.бр.1, Шешљак бр.2, Наранчић, 

Алексић, Пушељић, Стјепановић, Дујко-

вић, Којић, Ђукић и други. Све напријед 

наведене парцеле старог премјера усагла-

шене су са новим премјером по површи-

нама али нису усаглашене по називу, 

култури и класи 

Након изјава странака и свједока утврђено 

је 

- да је предник подносилаца захтјева, њи-

хов дјед Шешлак Недељко био у посједу 

предметних некретнина од 1923. године то 

јест од момента када се подијелио са  

Шешлак Станком сином Гојка па све до 

своје смрти  након чега су те некретнине 

прешле на његову супругу Госпаву- бабу 

подносилаца захтјева.  Након Госпавине 

смрти некретнине су пренесене на њена 

два сина Шешлак  Луку и Петра. Лука и 

Петар су  извршили диобу некретнина на 

начин да су Петру у дио припале некре-

тнине из  тачке 1.  диспозитива овог рјеше-

ња а Луки некретнине на другој локацији 

-да је  Шешлак Душан  имао парцелу звана  

"Просина" површине од око 6000-  9000 м2 

и парцелу звана "Лучица са  ознакама као у 

тачки 2. диспозитива овог рјешења. 

Парцелу звану "Просина" Душан је 

распродао у плацеве  и на тој локацији  је 

сада саграђено девет кућа. Парцела, како 

су је звали "Просина" , по новом премјеру  

је била означена као к.ч.бр.3858 звана 

Суво поље.. Парцела звана " Лучица" је 

остала без прилазног пута  

-да Шешлак Душан и Шешлак Петар нису 

наслиједили  некретнине од истог претка 

али су њихове некретнине граничиле. 

Шешлак Петар је син Недељка а Шешлак 

Душан је син Станка. Душан и Станко су 

били други рођаци.  

-да странкама у поступку није познато 

како је извршен упис супосједа на 

предметним некретнинама - некретнинама 

из тачке 1. и 2. диспозитива овог рјешења 

са дијеловима од по 1/2 у корист Шешлак 

Петра и Шешлак Душана с обзиром да је 

Шешлак Недељко за свог живота, а касније 

његови потомци, несметано користио  не-

кретнине из тачке 1. диспозитива овог 

рјешења што значи да је он био стварни 

власник и посједник тих некретнина као 

што је и   Шешлак Душан  стварни власник 

и посједник  парцеле  означене по старом 

премјеру као к.ч.бр.287/19 ораница Лучица 

ливада Сухо поље од 5001 м2 (нови број 

к.ч.3860) . 

Топаловић Смиља, супруга покојног Топа-

ловић Милана, на питање водитеља по-

ступка ко су све законски насљедници 

умрлог Шешлак Душана  је изјавила :" 

Душан је имао два сина и двије кћерке- 

Момчила, Милана, Цвијету и Десу . Сви  

они су умрли. Иза Момчила је остала 

супруга Мирсада те синови Горан и 

Драган. Иза Милана је остала супруга 
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Душанка те кћерке  Слободанка,  Зорица  и  

Госпа која живи у Сомбору. Шешлак Деса 

није имала дјеце а Цвијета- моја свекрва је 

имала Милана и Миру. Милан и Мира су 

умрли. По рјешењу о насљеђивању Осно-

вног суда у Добоју број : 85 0 О 046229 14 

О од 7.11.2014. године иза умрлог Топало-

вић Милана  ја сам проглашена за јединог 

насљедник на његовој заоставштини а моја 

дјеца су ме опуномоћила да их у овом 

предмету заступам  до краја овог поступка. 

Шешлак Душан има и другу жену Госпу 

која живи у Петрову."  Изјавила  је и то да 

јој је познато из прича њеног мужа,  да је 

након смрти дједа Душана остала само 

парцела звана Лучица површине око пет 

дунума.  

Насљедници умрлог Шешлак Душа-

на који су присуствовали усменој расправи 

(остали се нису одазвали), и то  Шешлак 

Душанка, Шешлак Мирсада, Шешлак Го-

ран и  Ристић рођена Шешлак Слободанка 

изјавили су да им је познато да су некре-

тнине из тачке 1. диспозитива овог 

рјешења биле власништво Шешлак Петра 

те да су сагласни да се на тим некре-

тнинама укњижи право власништва у 

корист насљедника Шешлак Петра док су 

подносиоци захтјева- насљедници Шешлак 

Петра  изјавили да  знају да су  некретнине 

из тачке 2. диспозитива овог рјешења вла-

сништво Шешлак Душана те да су сагла-

сни да се на истим укњижи право 

власништва у корист Шешлак Душана 

сина Станка са дијелом од 1/1. 

Дакле, на основу исказа Шешлак 

Ненада, Шешлак Саве, Шешлак Бранисла-

ва, Шешлак Душанке, Шешлак Мирсаде, 

Шешлак Горана, Ристић Слободанке те 

свједока Стјепановић Јове, Дујковић Ми-

лисава, Дујковић Милана, Ракановић Ратка 

и Стјепановић Младена те на основу увида 

у катастарски операт утврђено је да у 

посједу некретнина из тачке 1. диспо-

зитива овог рјешења  никада није био нико 

из других породица уписаних у зк.ул.бр.21 

к.о. Петрово-Лужани нити Шешлак Ду-

шан,  као што ни у посједу некретнина из 

тачке 2. диспозитива овог рјешења  никада 

није био нико из других породица упи-

саних у зк.ул.бр.21 к.о. Петрово-Лужани 

нити Шешлак Петар те да су стварни 

власници некретнина из тачке 1. диспо-

зитива рјешења насљедници Шешлак 

Петра са дијеловима од по 1/7 а да је 

власник парцеле из тачке 2. диспозитива 

овог рјешења Шешлак Станка Душан са 

дијелом од 1/1. 

Чланом 2. Закона о поступку  за укидање 

заједничког права власништва на бившим 

кметским селиштима ("Службени лист СР 

БиХ", број 22/73) прописано је да право 

власништва на бившим кметском селишту 

припада лиицима  која су се 18. августа 

1951. године затекла на бившем кметском 

селишту као: 

1) чланови  бивше кметске породице 

2)лица примљена на бивше кметско се-

лиште са пристанком чланова бивше 

кметске породице (тачка 1) или њихових 

претходника у циљу да трајно остану на 

кметском селишту као и потомци  при-

мљених лица 

3) лица усвојена или доведена 

4) брачни другови умрлих чланова бивше 

кметске породице и брачни другови лица 

из тачке 2. и 3. овог члана 

Члан 6. став 1. истог закона про-

писује: Поступак за утврђивање права 

власништва по овом Закону спроводи и 

рјешење доноси  скупштина општине на 

чијем се подручју налази бивше кметско 

селиште или његов највећи дио, по 

одредбама Закона о општем управном 

поступку а став 2. Поступак се покреће на 

захтјев  било којег лица из члана 2, 3. и 5. 

овог Закона а поступак се може покренути 

и по службеној дужности, те на захтјев  

јавног тужилаштва  и јавног правобрани-

лаштва а члан 7. Закона да орган који 

спроводи поступак настојаће на расправи 

да међу странкама дође до споразума, како 

у погледу права величине дијела на 

бившем кметском селишту тако и у 

погледу диобе и евентуалних отуђења 

бившег кметског селишта.    

С обзиром на све напријед наведено 

одлучено је као у диспозитиву рјешења. 

Ово Рјешење је коначно у управном 

поступку и против  истог се  не може се 

уложити жалба али се  може покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у 

Добоју у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

  Тужба се подноси непосредно 

Окружном суду у Добоју. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-9/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 
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10. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 19. став 3. Закона о систему 

јавних служби («Службени гласник Репу-

блике Српске» број 68/07, 109/12), члана 

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст («Службени гласник општине Петро-

во» број 7/14), Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 06.02.2015. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

РАДА И ПОСЛОВАЊА ЈЗУ ДОМ 

ЗДРАВЉА „ОЗРЕН“  ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на План рада и 

пословања ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Пе-

трово за 2015. годину, број  10/15, који је 

саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-10/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 19. став 3. Закона о систему 

јавних служби («Службени гласник Репу-

блике Српске» број 68/07, 109/12), члана 

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст («Службени гласник општине Петро-

во» број 7/14), Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 06.02. 

2015. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРО-

ГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

и финансијски план Јавне установе 

„Центра за социјални рад“ Петрово за 

2015. годину, број 052-530-388/14 од 24.12. 

2014. године. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

      

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-11/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

12. 

            На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број. 101/04, 42/05 и 

118/05, 98/13), члана 2.12. став 5. Изборног 

закона Босне и Херцеговине (''Службени 

гласник Босне и Херцеговине'' број: 23/01, 

07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08 , 32/10, 18/13 и 7/14), 

члана 36. Статута општине Петрово-Пре-

чишћени текст (''Службени гласник 

општине Петровo'' број: 7/14),Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 06.02.2015. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

 1. Разрјешава се  дужности Општи-

нска изборна комисија Петрово, у саставу: 

 Бранислав Михајловић, дипл. 

правник из Петрова - предсједник; 

 Јулијана Иличић, дипл.правник 

из Карановца - члан; 

 Анђелка Мајсторовић, соц. ра-

дник из Какмужа - члан,  

због истека времена на које је именована 

(мандат),  са даном  10.11.2014. године. 

       2.  Ова одлука ступа на снагу даном 

давања сагласности од стране Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине, а 

биће објављена у ''Службеном гласнику 

општине Петрово''. 

О б р а з л о ж е њ е 

            Општинска изборна комисија Пе-

трово, у саставу прецизираном у тачки 1. 

диспозитива ове одлуке именована је 

Одлуком о именовању  Општинске избор-

не комисије, број: 01-111-7/07 (''Службени 

гласник општине Петрово'' број: 3/07), коју 

је Скупштина општине Петрово донијела 
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на сједници одржаној дана: 29.03. и 02.04. 

2007. године. 

             У складу са у вријеме именовања 

важећим чланом 2.4. Изборног закона Бо-

сне и Херцеговине (''Службени гласник 

Босне и Херцеговине'' број: 23/01, 07/02, 

09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 

52/05, 77/05 и 11/06), предсједник и 

чланови изборне комисије именовани су на 

вријеме (мандат) од (5) пет година. 

            Централна изборна комисија Босне 

и Херцеговине у складу са чланом 2.2. став 

5. напријед наведеног законског прописа, 

којим је прописано да чланове општинске 

изборне комисије именује општинско 

вијеће, односно скупштина општине, уз 

сагласност Изборне комисије Босне и 

Херцеговине, својом одлуком број: 01-07-

1-720-2/07 од 17.05.2007. године дала је 

сагласност за именовање чланова комисије 

из тачке 1. диспозитива ове одлуке, па како 

је у тачки 2. диспозитива Одлуке о име-

новању општинске изборне комисије одлу-

чено да мандат члановима те комисије 

почиње даном добијања сагласности од 

стране Централне изборне комисије Босне 

и Херцеговине, то је исти почео тећи са 

даном 17.05.2007. године.             

            Законом о измјенама и допунама 

Изборног закона Босне и Херцеговине 

(''Службени гласник Босне и Херцеговине'' 

број: 33/08), чланом 9. тог законског 

прописа, прописан је мандат општинских 

изборних комисија у трајању од седам ( 7 ) 

година. Сматрајући да се ради о законској 

норми која се не може примјенити 

ретроактивно и да у конкретном случају 

није од утицаја на трајање мандата 

комисије именоване прије ступања на 

снагу тог закона, те да је мандат ове 

комисије у трајању од пет година истекао 

дана 17.05.2012. године а по сили закона 

примјеном одредбе члана 2.15 став 4. 

наведеног законског прописа продужен до 

истека изборног периода Локалних избора 

у Босни и херцеговини 2012 године, 

Скупштина општине Петрово својом 

одлуком број: 01-111-1/13 од 31.01.2013 

године разрјешила је дужности ОИК-у 

Петрово са даном 08.11.2012 године. 

            Централна изборна комисија Босне 

и Херцеговине стајући на становиште да се 

одредба члана 2.4. став 1. Изборног закона 

Босне и Херцеговине односи и на чланове 

изборних комисија чији је мандат трајао у 

вријеме ступаља на снагу овог законског 

прописа, да им је по сили закона мандат 

продужен на 7. година,  својим рјешењем 

број: 06-1-07-1-144-1/13 од 28.02.2013 го-

дине није дала сагласност на Одлуку Ску-

пштине општине Петрово о разрјешењу 

Општинске изборне комисије Петрово, 

коју Одлуку је потврдио и Апелациони суд 

Босне и Херцеговине, па је Скупштина 

општине Петрово својом одлуком број: 01-

022-34/13 од 15.04.2013 године Одлуку о 

разрјешењу Општинске изборне комисије 

ставила ван снаге, чиме је мандат члано-

вима ове комисије продужен до 17.05.2014 

године.  

            Одлуком о расписивању и одржава-

њу Општих избора и Босни и Херцеговини 

2014 године, број: 05-1-02-2-493-1/14 

(''Службени гласник БиХ'' број: 38/14) 

Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине дана 15. 05.2014 године ра-

списала је Опште изборе у БиХ за 

12.10.2014 године, са којим даном је у 

Босни и Херцеговини наступио изборни 

период.  

            Законом о измјенама и допунама 

Изборног закона Босне и Херцеговине 

(''Службени гласник Босне и Херцеговине'' 

број: 32/10), у члану 11. став 4. прописано 

је да ако члану изборне комисије мандат 

истиче у изборном периоду, мандат му се 

продужава до истека изборног периода, 

односно до потврђивања резултата избора, 

након чега ће се извршити именовање 

новог члана изборне комисије по поступку 

прописаном овим законом.   

           Како је члановима Општинске избо-

рне комисије Петрово вријеме на које су 

именовани истицало у изборном периоду, 

то им је у складу са напријед наведеним 

законским прописом мандат продужен до 

истека изборног периода Општих избора у 

Босни и Херцеговини 2014 године.  

            Централна изборна комисија Босне 

и Херцеговине Одлуком о потврђивању 

резултата Општих избора у Босни и Хер-

цеговини 2014 године., број: 05-1-07-

11312-1/14 од 10.11.2014 године (''Службе-

ни гласник Републике Српске'' број: 

105/14), извршила је потврђивање кона-

чних резултата Општих избора у Босни и 

Херцеговини 2014. године, са којим даном 

је у Босни и Херцеговини у складу са 

чланом 1. Закона о измјенама и допунама 

изборног закона Босне и Херцеговине 

(''Службени гласник БиХ'' број: 32/10 ) 

завршен изборни период а сходно томе и 
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продужени мандат Општинској изборној 

комисији Петрово, па је ваљало одлучити 

као у тачки 1. диспозитива одлуке. 

            Законом о измјенама и допунама 

Изборног закона Босне и Херцеговине 

(''Службени гласник Босне и Херцеговине'' 

број: 33/08), у члану 12. став 4.  прописано 

је да чланове општинске изборне комисије 

разрјешава општинско вијеће, односно 

скупштина општине, уз сагласност Центр-

алне изборне комисије Босне и Херце-

говине, па је ваљало одлучити као у тачки 

2. диспозитива одлуке.           

Правна поука: Против ове одлуке 

може се покренути управни спор, тужбом 

код Окружног суда у Добоју, у року  ( 30 ) 

тридесет дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-1/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36 Статута општине Петро-

во-Пречишћени текст (''Службени гласник 

општине Петрово број: 7/14 ), а у вези са 

чланом 71. став 2.  Пословника Скупштине 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 10/05, 7/07), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 06.02.2015 године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

Члан 1. 

            ЈОВАН ТОДОРОВИЋ из Карано-

вца, разрјешава се дужности у Комисији за 

буџет и финансије, због стицања статуса 

одборника Скупштине општине Петрово. 

 

Члан 2. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-2/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

 

14. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36 Статута општине Петро-

во-Пречишћени текст (''Службени гласник 

општине Петрово број: 7/14), а у вези са 

чланом 69. став 2.  Пословника Скупштине 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 10/05, 7/07), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 06.02.2015 године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 
 

Члан 1. 

            ДИЈАНА ЖИВКОВИЋ  из Кара-

новца разрјешава се дужности у Комисији 

за равноправност полова, због престанка 

мандата одборника Скупштине општине 

Петрово. 
 

Члан 2. 

            Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-3/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст (''Службени гла-

сник општине Петрово број: 7/14), а у вези 

са чланом 67. став 2.  Пословника Ску-

пштине општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број: 10/05, 7/07), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 06.02.2015. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПИТАЊЕ МЛАДИХ 
 

Члан 1. 

            ДИЈАНА ЖИВКОВИЋ из Кара-

новца разрјешава се дужности у Комисији 

за питање младих, због престанка мандата 

одборника Скупштине општине Петрово. 
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Члан 2. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-4/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст (''Службени гла-

сник општине Петрово број: 7/14), а у вези 

са чланом 71. став 2.  Пословника Ску-

пштине општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број: 10/05, 7/07), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 06.02.2015. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 

Члан 1. 

            У Комисију за буџет и финансије 

Скупштине општине Петрово изабрана је 

Дијана Живковић из Карановца. 

 

Члан 2. 

            Избор из члана 1. ове одлуке врши 

се на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Петрово, конституисане након 

Локалних избора у Босни и Херцеговини 

одржаних 07.10.2012. године.  

 

Члан 3. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-5/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36 Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст (''Службени гла-

сник општине Петрово број: 7/14 ), а у вези 

са чланом 69. став 2.  Пословника Ску-

пштине општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број: 10/05, 7/07 ), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 06.02.2015. године, донијела 

је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

Члан 1. 

            У Комисију за равноправност по-

лова Скупштине општине Петрово, за 

предсједника Комисије, изабран  је Јован 

Тодоровић из Карановца. 

 

Члан 2. 

            Избор из члана 1. ове одлуке врши 

се на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Петрово, конституисане након 

Локалних избора у Босни и Херцеговини 

одржаних 07.10.2012. године.  

 

Члан 3. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-6/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36 Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст (''Службени гла-

сник општине Петрово број: 7/14), а у вези 

са чланом 67. став 2.  Пословника Ску-

пштине општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број: 10/05, 7/07), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 06.02.2015. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПИТАЊЕ МЛАДИХ 
 

Члан 1. 

            У Комисију за питање младих Ску-

пштине општине Петрово, изабран је 

ДРАГАН ПРОТИЋ из Петрова. 
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Члан 2. 

           Избор из члана 1. ове одлуке врши 

се на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Петрово, конституисане након 

Локалних избора у Босни и Херцеговини 

одржаних 07.10.2012 године.  

 

Члан 3. 

            Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-7/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

19. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“ број: 10/05, 

7/07 и 10/13), а након разматрања усмене 

информације Начелника општине Петрово 

о мјерама и задацима Начелника  општине 

и Општинске управе Петрово на заштити 

од одштећења путног правца Л 007 услед 

свакодневног превоза камена, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 06.02.2015. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са усменом информацијом Наче-

лника општине Петрово о мјерама и зада-

цима Начелника општине и Општинске 

управе Петрово на заштити од одштећења 

путног правца Л 007 услед свакодневног 

превоза камена и прихвата је. 

 

II 

 Скупштина општине Петрово тражи 

од Начелника општине и надлежног одје-

љења Општинске управе Петрово да 

одмах, у складу са законским прописима и 

својим овлашћењима, у непосредном ко-

нтакту са представницима предузећа „Ге-

окоп“ д.о.о. Дервента а по потреби и са 

другим надлежним органима предузму све 

мјере и активности на спречавању еве-

нтуално незаконите експлоатације камена 

и халде са халдишта и бившег повр-

шинског копа азбеста у Петрову, као и на 

заштити пута Л 007 од девастирања које 

врши ово предузеће. 

 

ІІІ 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-1/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

20. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Програма рада Добровољне 

ватрогасне јединице Петрово за 2015. 

годину, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 06.02.2015. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Програмом рада Добровољне 

ватрогасне јединице Петрово за 2015. 

годину, број 04/4-81-3-1/15 од 15.01.2015. 

године и прихвата је. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-2/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

21. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 
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и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Информације о оставривању 

права у области борачко-инвалидске за-

штите у 2014. години, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 06.02. 

2015. године донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о оставривању 

права у области борачко-инвалидске за-

штите у 2014. години, број 04/2-56-2-5/15 

од 23.01.2015. године и прихвата је. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-3/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

22. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Информације о стипендирању 

студената у 2014. години, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 06.02.2015. године донијела је сље-

дећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стипендирању 

студената у 2014. години, број 04/1-21-1-

1/15 од 16.01.2015. године и прихвата је. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-4/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 

23. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Информације о стању пре-

дмета који се воде у Правобранилаштву 

Републике Српске Сједиште замјеника у 

Добоју за временски период од 01.01.2014. 

до 31.12.2014. године, гдје се као тужена 

односно тужилац појављује општина Пе-

трово, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 06.02.2015. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стању пре-

дмета који се воде у Правобранилаштву 

Републике Српске Сједиште замјеника у 

Добоју за временски период од 01.01.2014. 

до 31.12.2014. године, гдје се као тужена 

односно тужилац појављује општина Пе-

трово, број ЈП:161/14 од 27.01.2015. године 

и прихвата је. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

 

 

Број: 01-013.2-5/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 
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24. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и члана 57.  Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 7/14 - Пречишћени текст), на-

челник општине Петрово д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИ-

МОПРЕДАЈУ НЕКРЕТНИНА „МОМАЦ-

ДРВО“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 Именује се комисија за примопре-

дају некретнина „Момац-дрво“ Петрово у 

саставу: 

1. Јеленко Ђурановић, предсједник 

комисије, 

2. Небојша Тирфковић, члан коми-

сије, 

3. Жељко Томић, члан комисије. 
 

Члан 2. 

 Задатак комисије је да дана 15.01. 

2015. године, записнички изврши примо-

предају некретнина „Момац-дрво“ Петро-

во, које су предмет продаје по одлуци 

Скупштине општине Петрово (“Службени 

гласник општине Петрово“, број 12/14). 
 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а иста ће бити објављена у Слу-

жбеном гласнику општине Петрово. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-2/15 

Датум: 12.01.2015.  
_______________________________________________________ 

 25. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине-Пре-

чишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), у износу од 1.540,00 

КМ, са конта број 372200 – Буџетска резе-

рва 

 на конто 412211-Расходи по основу 

утрошка електричне енергије 1.040,00 КМ 

 на конто 412221-Расходи по основу 

водовода и канализације 500,00 КМ (орга-

низациони код  00380130), период  деце-

мбар 2014. године. 
        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-14/15 

Датум: 16.01.2015.  
_______________________________________________________ 

 26. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“ број 7/14), 

начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација новчаних 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“  

Петрово  (организациони код 00380300), у 

износу од 70,00 КМ, са конта број 412937–

Расходи за бруто накнаде по уговору о дје-

лу на конто 412230 – Расходи за комуналне 

и комуникационе услуге, за мјесец деце-

мбар 2014. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу даном  доно-

шења, а биће објављена у Службеном гла-

снику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-13/15 

Датум: 16.01.2015.  
_______________________________________________________ 
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27. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 412999  - Остали непоме-

нути расходи 160,00 КМ     

на конто 412632 – Расходи по осно-

ву утрошка нафте и нафтних деривата                                              

160,00 КМ, период децембар 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: 02-014-1-18/15 

Датум: 22.01.2015.  
_______________________________________________________ 

 28. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 412999  - Остали непоме-

нути расходи 700,00 КМ  

           на конто 416128 – Помоћ грађанима 

у натури 700,00 КМ период децембар 2014. 

године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује  

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-23/15 

Датум: 26.01.2015.  
_______________________________________________________ 

 29.         

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 7/14), наче-

лник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ СШЦ Петрово (организаци-

они код 08150046) у износу од 1.020,00 

КМ, како слиједи: 

са конта 412300 - Расходи за режи-

јски материјал 620,00 КМ 

на конто 412900 - Остали непоме-

нути расходи 240,00 КМ 

на конто 412400 - Расходи за мете-

ријал за посебне намјене 230,00 КМ 

на конто 412500 - Расходи за текуће 

одржавање 150,00 

са конта 412200- Расходи по основу 

утрошка енергије  400,00 KM                                              

на конто 412600- Расходи по основу 

путовања 400,00 КМ за мјесец децембар  

2014. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-24/15 

Датум: 27.01.2015.  
_______________________________________________________ 
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30. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине-Пре-

чишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организациони код 

00380500), у износу од 20,00 КМ, 

       са конта 412700-Расходи за стручне 

услуге 20,00 КМ 

       на конто-412979-  Расходи по основу 

осталих доприноса 20,00 КМ за мјесец 

децембар 2014. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-26/15 

Датум: 28.01.2015.  
_______________________________________________________ 

31. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 7/14), наче-

лник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ СШЦ Петрово  (организаци-

они код 08150046) у износу од 224,11 КМ, 

како слиједи: 

са конта 412200- Расходи по основу 

утрошка енергије 175,00 KM                                              

на конто 412300-Расходи за режи-

јски материјал 115,00 КМ 

на конто 412610- Расходи по основу 

путовања  60,00 КМ                        

са конта 412700-Расходи за стручне 

услуге 49,11 КМ 

на конто 412610-Расходи по основу 

путовања 49,11 КМ, за мјесец децембар  

2014. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-28/15 

Датум: 28.01.2015.  
_______________________________________________________ 

32. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине-

Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), у износу од 1.000,00 

КМ, са конта број 372200 – Буџетска ре-

зерва на конто 415212-OOЦK Петрово 

(организациони код 00380130), период 

децембар 2014. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-31/15 

Датум: 30.01.2015.  
_______________________________________________________ 
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33. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине-Пре-

чишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), у износу од 2.000,00 

КМ, са конта број 372200 – Буџетска ре-

зерва на конто 415219 - Помоћи осталим 

непоменутим организацијама и удруже-

њима - ФК „Озрен“ Петрово (организа-

циони код 00380130), период децембар 

2014. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-30/15 

Датум: 30.01.2015.  
_______________________________________________________ 

34. 

На основу члана 1. и члана 17. став 

1., a у вези са чланом 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“, број  90/14),сходно 

члану 72. став 3. Закона о локалној само-

управи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број: 7/14), Начелник општине 

Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

услуга: „Колективно осигурање радника за 

2015. годину“ у план јавних набавки 

општине Петрово за 2015. годину 
 

Члан 1. 

Јавна набавка услуга: „Колективно 

осигурање радника за 2015. годину“ се 

уврштава у План јавних набавки општине 

Петрово за 2015. годину. 
  

Члан 2. 

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: 02-014-7-1/15 

Датум: 12.01.2015.  
_______________________________________________________ 

35. 

На основу члана 1. и члана 18. став 

1., a у вези са чланом 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“, број  90/14), сходно 

члану 72. став 3. Закона о локалној само-

управи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број : 7/14), Начелник општине 

Петрово,    д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га: „Колективно осигурање радника за 

2015. годину “ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке услуга: „Колективно осигу-

рање радника за 2015. годину “ 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразумом, 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14), те оста-

лим подзаконским актима из области ја-

вних набавки. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 500,00 КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи 585,00 КМ. Средства 

за набавку из члана 1. ове Одлуке  обе-

збијеђена су  из  буџета општине Петрово 

за 2015. годину, са конта број: 412 725 – 

Расходи за осигурање запослених 1.500,00 

КМ са ПДВ-ом. 
 

Члан 4. 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном 
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доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-7-2/15 

Датум: 13.01.2015.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана 70., a у вези са чла-

ном 90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14), сходно члану 72. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те чла-

ну 57. Статута општине Петрово („Сл. гла-

сник општине Петрово“, број 7/14), Наче-

лник општине Петрово,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Колективно осигурање радника за 2015. 

годину“, понуђачу под називом „Grawe 

osiguranje“ д.д. Сарајево, подручна 

јединица Зеница. 
 

Члан 1. 

„Grawe osiguranje“ д.д. Сарајево, по-

дручна јединица Зеница изабран  је као 

најповољнији понуђач у поступку јавне 

набавке услуга путем директног спора-

зума: „Колективно осигурање радника за 

2015. годину“ 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

  Поступак јавне набавке услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

На основу члана 70. а у вези са чла-

ном  90. Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Сл. гласник БиХ“,број: 39/14) ,одлучено 

је  као у диспозитиву ове Одлуке. 

П О У К А  О  П Р А В Н О М   Л И 

Ј Е К У: Сваки добављач који има легити-

ман 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 жалбу на 

поступак., сходно члану 97 . Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси  Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем , ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју при-

мерака, а који не може бити мањи од три, 

како би могла бити уручена квалифи-

кованом кандидату или изабраном пону-

ђачу, као и другим странкама у поступку. 

У случају директне предаје жалбе, 

Уговорни орган је дужан да изда жалиоцу 

потврду о времену пријема жалбе. Жалба 

се изјављује  у року од 5 (пет) дана, од 

дана када је подносилац жалбе запримио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у 

смислу члана 101. став 5. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том посту-

пку, у смислу члана 101. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-7-4/15 

Датум: 16.01.2015.  
_______________________________________________________ 

37. 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Просјечна нето плата исплаћена 

радницима Административне службе 

општине Петрово у периоду од 01.01. до 

31.12.2014. године износи 780,20 КМ (без 

функционера). 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-2-58/15 

Датум: 05.02.2015.  
_______________________________________________________ 

38. 

На основу члана 17. став 4. Закона о 

студентском стандарду („Службени гла-

сник Републике Српске“, број: 34/08), чла-

на 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

57. Статута општине Петрово –пречи-

шћени текст („Службени гласник општине 
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Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

доноси 
 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЈЕНАМА  ПРАВИЛНИКА О 

ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ 

СТИПЕНДИЈА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о додјели студе-

нтских стипендија („Службени гласник 

општине Петрово“, број: 15/08) члан 9. 

мијења се и гласи: 
 

„Члан 9. 

(1) Услови из члана 8. вреднују се 

сљедећим бројем бодова: 

1) остварени просјек оцјена у пре-

тходној школској односно студијској го-

дини: 

1. просјечна оцјена 4,00 у средњој 

школи и 6,00 на претходној години факу-

лтета. ............................................ 30 бодова, 

2. свако повећање просјечне оцјене 

од 0,1 …......................................      1 бод, 

 

2)  уписана година студија: 

1. студент прве године ….............. 5 бодова 

2. студент друге године …............ 7 бодова 

3. студент треће године …............ 9 бодова 

4. студент завршне године студија .. 12 бо-

дова, а факултети који трају дуже од че-

тири године, свака школска година између 

треће и завршне године студија, бодује се 

као трећа година са 9 бодова, 

 

3) дефицитарна занимања 25 бодова 

 

4)  социјални статус и број чланова 

домаћинстава: 

1. породица погинулог борца …. 20 бодова 

2. породица РВА I, II, III категорије 

….................................................... 10 бодова 

3. породица РВА IV, V, VI категорије 

…....................................................  8 бодова 

4. породица РВА VII, VIII, IX, X 

категорије ….................................  5 бодова 

5. студенти из породица чија су примања 

по основу радног односа или пензије мања 

од 100,00 КМ по члану заједничког 

домаћинства …............................  10 бодова 

6. оба родитеља/старатеља незапослена 

…..................................................  12  бодова 

7. један родитељ/старатељ незапослен 

…..................................................     6 бодова 

8. студент из породице са троје и више 

дјеце која су у заједничком домћинству, по 

дјетету ........................................... 10 бодова 

9. студенти из породица социјалне помоћи 

и незапослених демобилисаних бораца 

….................................................... 15 бодова 

 

5) признања освојена на такмичењима: 

1. признања на регионалном нивоу са та-

кмичења на факултету или средњој школи 

за освојена 1, 2. или 3. мјесто из неког 

наставног предмета …................... 5 бодова, 

2. признања на Републичком нивоу осво-

јена на факултету или средњој школи 

…................................................... 10 бодова. 

 

(2) Студент прве године који је уче-

ник генерације у средњој школи, остварује 

право на додатних 30 бодова приликом 

утврђивања ранг-листе студената за сти-

пендирање.“ 

 

Члан 2. 

Члан 10. Правилника мијења се и 

гласи: 

„У случајевима ако два или више 

студената имају једнак број бодова за 

додјелу стипендија, предност при додјели 

стипендије имаће: 

1. ученик генерације – ако је један 

од студената са истим бројем бодова, 

2. студент који има већи просјек 

оцјена – ако ниједан студент није уједно и 

ученик генерације. 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-67-1/15 

Датум: 21.01.2015.  
_______________________________________________________ 

39. 

На основу члана 43. алинеја 8. За-

кона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 57. Статута 

општине Петрово – пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 7/14), Начелник општине Петрово 

доноси 
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ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГА-

НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 У Правилнику о организацији и си-

стематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број: 5/13, 6/13, 

2/14, 3/14 и 10/14) у члану 7. тачка 2.4. 

„Самостални/Виши стручни сарадник за 

инфраструктуру“ у дијелу „Број извр-

шилаца“, ријечи: „1 (Један)“, замјењују се 

ријечју „1/2 (Једна половина)“.  

 

Члан 2. 

 У члану 7. тачка 2.6. „Комунални 

полицијац“ у дијелу „Број извршилаца“ 

ријечи: „Два (2)“, замјењују се ријечима: 

„1(Један извршилац) и ½ (Једна 

половина)“. 

 

Члан 3. 

 Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-1-37/15 

Датум: 05.02.2015.  
_______________________________________________________ 

40. 

На основу члана 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“, број  90/14), сходно 

члану 72. став 3. Закона о локалној само-

управи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану  57. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број: 7/14), Начелник 

општине Петрово,    д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК  

О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ 

СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

(Предмет Правилника) 

(1) Овим Правилником се дефи-

нише поступак јавне набавке роба, услуга 

и радова путем директног споразума из 

члана 90. Закона о јавним набавкама (у да-

љем тексту: Закон). 

 

Члан 2. 

(Услови за примјену директног споразума) 
 

(1) Поступак директног споразума 

се може провести када је процјењена ври-

једност истоврсних роба, услуга или ра-

дова на годишњем нивоу једнака или 

мањаод 6.000,00 КМ.   

(2) Уговорни орган може током 

једне године за исти предмет набаве потро-

шити до 6.000,00 КМ путем овог поступка. 

(3) Уговорни орган може започети 

поступак директног споразума ако је таква 

набавка предвиђена планом набавки или 

када уговорни орган донесе посебну одлу-

ку о покретању директног споразума у 

складу сачланом 17. став (1) Закона. 

 

Члан3. 

(Начела додјеле директног споразума) 
 

Поступак директног споразума се 

проводи на начин да се осигура поштовање 

начела из члана 3. Закона.  

 

Члан 4. 

(Почетак поступка) 
 

(1) Процјењивање вриједности јавне 

набаве која се додјељује директним спора-

зумом врши се у складу са чланом 15. За-

кона. 

(2) Процијењена вриједност мора 

бити важећа у тренутку када уговорни 

орган затражи приједлог цијене или пону-

ду од једног или више привредних субје-

ката. 

(3) Поступак директног споразума 

започиње доношењем одлуке или рјешења 

у писаном облику које садржи све 

елементе из члана 18. став (1) Закона. 
 

Члан 5. 

(Провођење поступка) 
 

(1)Уговорни орган испитује тржи-

ште те тражи писани приједлог цијене или 

понуду од једног или више привредних 

субјеката који обављају дјелатност која је 

предмет јавне набавке.  

(2) Након што прими приједлог ци-

јене или понуду од једног или више пону-

ђача, а прије закључивања директног спра-

зума, уговорни орган; 

а) преговара са понуђачем/понуђа-

чима о цијени и/или 

б) прихваћа приједлог цијене или 

понуду једног понуђача и/или 
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ц) проводи другу врсту поступка 

дефинисану Законом. 

 

Члан 6. 

(Одабир понуђача) 
 

(1) Код одабира понуде на основу 

које ће бити додијељен уговор, уговорни 

орган треба узети у обзир факторе као што 

су цијена, количина, квалитет, технички 

опис, естетске и функционалне захтјеве, 

карактеристике које се односе на околиш, 

вријеме и период испоруке и сл. 

(2) Уговорни орган бира понуђача 

на начин који гарантује најбољу размјену 

вриједности за новац. Када води преговоре 

који се односе на приједлог цијене или 

понуду, уговорни орган дјелује у складу са 

добром комерцијалном праксом. 

(3) Када тражи приједлог цијене 

или понуду, уговорни орган даје понуђа-

чима одређени рок да припреме приједлог 

цијене или понуду, узимајући у обзир ко-

мплексност набавке. 

 

Члан 7. 

(Закључиванје директног споразума) 

Директни споразум се сматра закључе-

ним: 
a) Код набавки чија вриједност износи 

до 1.000,00 КМ, прилагањeм рачуна или друге 

одговарајуће документације; 

b) Код набавки чија вриједност је виша 

од 1.000,00 КМ, уговорни орган је дужан 

закључити уговор. 

Члан 9. 

(Ступање на снагу) 

Овај Правилник се објављује у 

„Службеном гласнику општине Петрово“, 

а примјењује се од дана доношења. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-7-6/15 

Датум: 06.02.2015.  
_______________________________________________________ 
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41. 

На основу члана 17.  Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број  39/14), сходно члану 72. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), те члану  57. Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број : 7/14), Начелник општине Петрово, доноси 

 

П Л А Н 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
НАПОМЕНЕ 

РОБЕ   

1. Набавка угља 09111100-1 12.000,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
05.01.2015. 05.03.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 214    

2. Набавка дрвета 
03410000-7 

03413000-8 
1.000,00 

Директни 

споразум 
05.01.2015. 05.03.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 215   

3. 

Набавка 

канцеларијског 

материјала 

30000000-9 7.250,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
05.01.2015. 05.03.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 300   

4. 

Набавка 

материјала за 

одржавање 

чистоће 

44411000-4 1.600,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2015. 05.03.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 320   
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5. 

Набавка опреме 

за 

противпожарну 

заштиту 

35111000-5 15.000,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 511 342   

6. 

Набавка 

прехрамбених 

артикала за 

кухињу 

15000000-8 40.000,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
05.01.2015. 05.03.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 221   

7. Набавка горива 

09132100-

409130000-

9     

8.700,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
05.01.2015. 05.03.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 631, 

412 632   

УКУПНО РОБЕ                  85.550,00 КМ 

УСЛУГЕ   

1. Одвоз смећа 90511000-2 1.200,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2015. 05.03.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 222   

2. 
Осигурање 

возила 
66514110-0 1.800,00 КМ  

Директни 

споразум 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 721   

3. 
Осигурање 

имовине 
66545200-5 800,00 КМ 

Директни 

споразум 
05.01.2015. 05.03.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 723   
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4. 

Осигурање 

запослених 

радника 

66500000-5 1.500,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2015. 05.03.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 725   

5. 

Штампање 

билтена општине 

Петрово 

22462000-6 2.500,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 310   

6. 

Штампање 

новогодишњег 

промотивног 

материјала  

22462000-6 3.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 310   

7. 

Одржавање 

зелених 

површина и 

чишћење јавних 

површина 

77310000-6 4.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2015. 05.04.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 811, 

412 813   

8. 

Израда плана 

заштите од 

пожара на 

територији 

општине 

Петрово 

79417000-0 

79421200-3 
2.000,00 КМ 

Директни 

споразум 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 513 718 

  

9. Дeратизација 90923000-3 2.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
01.03.2015. 01.11.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 223   
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10. 

Одржавање 

рачунарских 

програма и 

лиценци 

48761000-0 1.500,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 770   

11. 

Одржавање 

рачунара и 

рачунарске 

опреме 

50312000-5 3.300,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 770   

        УКУПНО УСЛУГЕ                  24.100,00 КМ 

РАДОВИ   

1. 

Текуће 

одржавање 

путева, мостова 

и осталих 

објеката 

друмског 

саобраћаја 

45233141-9 65.700,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 412 520, 

412 521   

2. 
Изградња путева 

у МЗ Сочковац 
45233140-2 10.000,00 КМ 

Конкурентски 

позив 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 511 131   

3. 

Реконструкција 

моста на ријеци 

Јадрињи 

45221110-6 

44212120-6 
38.000,00 КМ 

Конкурентски 

позив 
01.02.2015. 01.11.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 511 133   

4. 

Изградња сувог 

моста у МЗ 

Карановац 

44212100-0 70.000,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
01.02.2015. 01.11.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 511 133   
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5. 
Изградња уличне 

расвјете 
31500000-1 8.000,00 КМ 

Конкурентски 

позив 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 511 134   

6. 

Изградња капеле 

на гробљу 

Лужани 

45210000-2 4.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
01.03.2015. 01.11.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 511 135   

7. 

Изградња и 

реконструкција 

водовода 

45232151-5 2.500,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2015. 01.11.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 511 191   

8. 

Инвестиционо 

одржавање 

путевa и 

аутопутева 

45233140-2 20.000,00 КМ 
Конкурентски 

позив 
01.04.2015. 01.11.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 511 231   

9. 

Инвестиционо 

одржавање, 

реконструкција и 

адаптација 

вањског 

освјетљења, 

тротоара и 

ограда 

31500000-1 2.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2015. 31.12.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 511 234 

  

8. 
Изградња трга 

Немањића 

45233140-2 

45112700-2 
45.000,00 КМ 

Конкурентски 

позив 
01.04.2015. 01.11.2015. 

Буџет општине 

Петрово за 

2015.годину, 

конто 511 196   

УКУПНО РАДОВИ 265.200,00 КМ 

УКУПНО (РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) 374.850,00 КМ 
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II 

 

Укупан буџет општинске управе општине Петрово за јавне набавке износи 374.850,00 КМ. 

 

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: 02-014-7-7/15 

Датум: 06.02.2015.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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