СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________

Број: 12

Петрово, 27.11.2012. године

Година: XX

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 160. Закона о раду
(Службени гласник Републике Српске,
број 55/07), члана 31. Тачка 2. Посебног
колективног уговора за запослене у области локалне саоуправе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 114/07) Административна служба општине, Стручна служба Скупштине
општине Петрово (у даљем тексту: Послодавац) и Синдикална организација Скупштине општине Петрово (у даљем тексту:
Синдикат), сачинили су пречишћени текст
Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби општине и Стручној служби Скупштине општине („Службени гласник општине Петрово“, број 4/06, 14/07, 2/08, 12/10, 13/10 и
8/12) у којима је означен дан ступања на
снагу наведеног Уговора
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ
УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ И
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ СКУПШТИЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
-Пречишћени текстОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим уговором ближе се уређују
права, обавезе и одговорности запослених
по основу рада и међусобни односи између
запослених с једне стране и Административне службе општине и Стручне службе
Скупштине општине (у даљем тексту: Послодавац) с друге стране, те друга питања
из области радних односа која нису на
цјеловит начин регулисана Законом, Општим колективним уговором и Посебним
колективним уговором за запослене у области управе у Републици Српској.
Члан 2.
Одредбама овог уговора не може се
утврдити мањи обим права запослених од
права утврђених Законом, Општим коле-

ктивним уговором и Посебним колективним уговором за запослене у области
управе у Републици Српској.
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПО ОСНОВУ РАДНОГ ОДНОСА
Члан 3.
Права, обавезе и одговорности по
основу радног односа морају бити усклађени са законским прописима и Општим и Посебним колективним уговором.
Пријем у радни однос и посебни услови за заснивање радног односа, приправнички стаж, пробни рад, претходно провјеравање стручних и радних способности,
стручно оспособљавање и усавршавање,
повратак на посао након истека функције,
распоред радника на друго радно мјесто,
пуно радно вријеме, прековремени рад, годишњи одмори, неплаћено одсуство, заштита на раду, лакша повреда радних обавеза, заштита права радника и остваривање
права на штрајк регулисани су Законом о
раду, Законом о радним односима у државним органима, Општим колективним уговором и Посебним колективним уговором
за запослене у области управе.
Члан 4.
(1) Запослени има право на плаћено
одсуство у току једне календарске године
у следећим случајевима:
а) склапања брака – 5 радних дана,
б) смрти члана уже породице (регулисано Породичним законом) – 5 радних
дана,
в) смрти члана шире породице – 2
радна дана,
г) теже болести члана породице – 1
радни дан,
д) пресељења у други стан – 2 радна
дана,
ђ) рођења дјетета – 5 радних дана,
е) обиљежавања дана свог вјерског
празника – 2 радна дана,
ж) полагање стручног испита – 2
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радна дана,
з) у случају образовања и усавршавања на захтјев послодавца у складу са
образовним програмом,
и) синдикалног образовања и усавршавања на курсевима и семинарима за вријеме док трају исти, али не дуже од пет радних дана у току календарске године.
(2) Плаћено одсуство из става 1.
овог члана не може бити дуже од 6 радних
дана у току календарске године осим у
случају смрти члана породице.
(3) Радник у случају потребе може у
току календарске године користити плаћено одсуство по више основа.
(4) Начелник општине може на захтјев запосленог, у оправданим случајевима, одобрити плаћено одсуство и дуже од 6
дана у току календарске године.
(5) Уз захтјев за коришћење плаћеног одсуства по свим основама, потребно
је доставити доказ о постојању случаја за
који се тражи плаћено одсуство.
Члан 5.
У циљу потпуније и квалитетније
здравствене заштите жена радница, послодавац ће, на терет својих средстава, једном годишње омогућити љекарски преглед, ради превенције и благовременог откривања болести специфичних за жене.
ПЛАТА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 6.
Основна плата за пуно радно вријеме утврђује се тако што се цијена рада,
као израз вриједности за најједноставнији
рад, помножи са одговарајућим коефицијентом утврђеним у члану 9. овог колективног уговора.
Ако радник не испуњава услове у
погледу стручне спреме прописане за радно мјесто на које је распоређен, одређује
му се доња граница коефицијента из гранског колективног уговора за радно мјесто
на које је распоређен.
Саставни дио основне плате је увећање по основу укупног пензијског стажа
радника који износи 0,5 % за сваку годину
пензијског стажа.
Члан 7.
Раднику који ради краће од пуног
радног времена плата се одређује сразмјерно радном времену које је одређено рје-

шењем о распореду на радно мјесто.
Члан 8.
Најнижу цијену рада за сваки наредни мјесец разматрају и утврђују потписници овог колективног уговора у складу са чланом 7. Посебног колективног уговора за запослене у области управе Републике Српске, законским прописима и планираним буџетским средствима за текућу
годину с тиме што иста не може бити мања
од цијене рада као израз вриједности за
најједноставнији рад и основа за обрачун
плате у органима управе у Републици
Српској.
Члан 9.
(1) Разврставање послова по сложености (стручној спреми), прописаној за радно мјесто, врши се према јединственој номенклатури занимања.
(2) Распон коефицијената за обрачун плата запослених у органима јединица
локалне самоуправе утврђује се у распону
2,50 до 7,00 на сљедећи начин:
а) прва платна група – послови на
којима се не захтијева стручност (неквалификовани радници) ................................ 2,50
б) друга платна група – послови на
којима се захтијева стручност која се стиче
средњим образовањем у трајању од три
године (КВ радник III степен) .............. 3,50
в) трећа платна група – послови на
којима се захтијева стручност која се стиче
средњим образовањем у трајању од четири
године (IV степен) ..................................4,50
г) четврта платна група – послови
на којима се захтијева стручност која се
стиче специјализацијом на основу стручности средњег образовања (ВКВ радник V
степен) .................................................... 4,70
д) пета платна група – послови на
којима се захтијева стручност која се стиче
вишим образовањем (VI степен) .......... 5,50
ђ) шеста платна група – послови на
којима се захтијева стручност која се стиче
високим образовањем (VII степен) ...... 7,00
(3) Коефицијенти утврђени у претходном ставу представљају доњу границу
коефицијента за обрачун плата запослених
у јединици локалне самоуправе. Напријед
утврђени износ основног коефицијента се
увећава у зависности од:
- сложености послова,
- времена проведеног на раду и
- резултата рада и то:
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ПК радник .................20% и износи 3,00
Руководилац службе – зависно од
степена стручне спреме ........................ 20%
Шеф одсјека ................................... 20%
и износи 8,40
Начелник одјељења и секретар Скупштине општине ............................... 30% и
износи 9,10
(4) За цертификованог рачуноводственог техничара плата се увећава 20%.
Члан 10.
Основна плата запослених увећава
се по основу:
а) обављања високосложених, најсложенијих и изузетно значајних послова
максимално до 30%;
б) обављања послова под посебно
отежаним условима рада 20%; и
в) посебних резултата рада 15%.
Увећање плате из претходног става
регулисаће се Правилником о платама које
доноси Начелник општине.
Члан 11.
Уколико обрачуната плата радника
буде мања од износа нето плате која служи
као законска основица за обрачун доприноса (50 % од просјечне исплаћене нето
плате у РС за предходни мјесец), радницима из пете платне групе ће се исплаћивати нето плата у износу законске
основице за обрачун доприноса.
Члан 12.
У смислу члана 53. тачка б) Општег
колективног уговора послодавац обезбјеђује предсједнику Синдикалне организације Скупштине општине Петрово наканаду плате у висини од 15 % на основну
плату.
Члан 13.
Плата приправника и других радника који немају положен стручни испит
умањује се за 20 %.
Члан 14.
Основна плата радника увећава се:
- по основу рада ноћу за
35 %
- по онову прековременог рада 35 %
- за рад на дане државног празника
50 %
- за рад у нерадне дане
50 %
Ако се прековремени рад обавља
ноћу, увећање се врши по оба основа.

Члан 15.
Послодавац запосленима на терет
материјалних трошкова исплаћује:
а) дневницу за службено путовање у
Републици Српској, Федерацији БиХ и у
иностранству – у висини коју одреди Влада Републике Српске посебним актом;
б) накнаду трошкова превоза код
доласка на посао и повратка са посла на
удаљености од 3км до 30км у висини цијене коштања мјесечне карте најјефтинијег јавног превозника према броју израђених дана;
в) накнаду за повећање трошкова
боравка за вријеме рада на терену – у висини до 10% дневно, од цијене рада утврђене на нивоу гране организације или
установе у зависности од услова за боравак
и рад на терену;
г) трошкове једног топлог оброка за
вријеме једног радног дана, као и у случају
обављања прековременог рада – у висини
50% најниже плате утврђене општим колективним уговором сразмјерно броју дана
проведених у редовном радном времену,
односно прековременом раду уколико није
организована прехрана радника.
д) регрес за кориштење годишњег
одмора – најмање у висини три најниже
утврђене плате у Републици Српској;
ђ) отпремнину приликом одласка
радника у пензију – у висину троструке
плате радника обрачунате у складу са овим
Колективним уговором;
е) накнаду трошкова за коришћење
сопственог аутомобила код обављања службеног посла по налогу послодавца – у
висини од 20% цијене горива по једном
литру за сваки пређени километар;
ж) послодавац исплаћује у току године радницима средства за обезбјеђење
зимнице и огрева – најмање у висини три
најниже плате у Републици Српској за
свако давање; и
з) послодавац обезбјеђује трошкове
за прво полагање стручног и других испита
који су у сврси стручног оспосбљавања
радника.
Члан 16.
Раднику и његовој породици одобрава се помоћ у случају:
1. смрти радника - у висни од три
просјечне плате у Републици Српској,
2. смрти члана уже породице (родитељи, дјеца, супружници а браћа и сес-
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тре уколико живе у заједничком домаћинству) -у висини од двије просјечне плате у Републици Српској,
3. тешке инвалидности радника -у
висини двије просјечне плате у РС
4. дуготрајне болести или повреде
радника - у висини двије просјечне плате у
Републици Српској.
5. елементарних непогода и пожара
у стану радника–у висини двије најниже
плате у Републици Српској
Раднику се исплаћује јубиларна награда за остварени стаж код послодавца:
а) 20 година радног стажа – у висини једне просјечне плате послодавца,
б) 30 година радног стажа – у висини двије просјечне плате послодавца.

поглављем X Општег колективног уговора.

Члан 17.
Најнижу плату у РС утврђују потписници Општег колективног уговора у последњем кварталу текуће године за наредну годину.
У случају када је износ основне плате радника обрачунате у складу са гранским и поједначнима колективним уговором испод износа најниже плате у РС,
раднику се исплаћује најнижа плата. Најнижа плата се исплаћује само за пуно радно вријеме и просјечно остварене резултате радника у складу са актима послодавца.

Члан 23.
Овај колективни уговор сматра се
закљученим кад га потпишу уговорне
стране.
Учесници у закључивању овог уговора могу споразумно да измијене или
допуне одредбе овог колективног уговора,
у поступку по којем је и закључен, а све у
складу са законским прописима и колективним уговором.

Члан 18.
Послодавац је дужан обрачунати и
исплатити плату у складу са колективним
уговором, правиликом о раду у периодима
не дужим од 30 дана.
Ако послодавац на дан доспјелости
не исплати плату дужан је до краја мјесеца
у којем је досплјела исплата плата, уручити раднику писмени обрачун плате коју
би био дужан исплатити.
Члан 19.
У случају престанка радног односа
отказом уговора о раду од стране послодавца, радник има право на отказни рок
у трајању и отпремнину у висини која је
прописана општим колективним уговором,
односно гранским колективним уговором у
зависности од дужине рада радника код
послодавца.
Члан 20.
Послодавац је дужан обезбиједити
услове за дјеловање синдиката у складу са

Члан 21.
Овај Колективни уговор ће се примијенити и за раднике, који као буџетски
корисници остварују плате и накнаде из
средстава буџета општине Петрово.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
По питањима која нису регулисана
овим колективним уговором примјењују се
одредбе Посебног колективног уговора за
запослене у области управе, Општег колективног уговора и законских прописа из ове
области.

Члан 24.
Даном ступања на снагу овог колективног уговора престаје да важи „Појединачни колективни уговор за запослене у
Општинској управи Петрово“ број 01/99
од 24.02.1999. године.
Члан 25.
Овај колективни уговор ступа на
снагу од дана потписивања, а биће објављен у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић, с.р.
Број: 02-014-6-127/12
Датум: 15.11.2012.
В.Д. СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јулијана Иличић дипл.пр.с.р.
Број:06-013.3-1-67/12
Датум: 15.11.2012.
ПРЕДСЈЕДНИК
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Љиљана Малиновић,с.р.
Број: 03/12
Датум: 15.11.2012.
_______________________________________________________
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2.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), у износу од 200,00 KM, са
конта број 412943 - Расходи по основу
пријема, манифестација и сл. на конто
412232 -Расходи за услуге кориштења мобилног телефона за мјесец октобар 2012.
године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-329/12
Датум: 01.10.2012.

личним возилима на службеним путовањима у земљи, за мјесец октобар 2012. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-326/12
Датум: 26.10.2012.
_______________________________________________________

4.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 56.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ , број 17/06) a у
вези са чланом 4 став 10 и члана 5 Програма подстицајa привреде, образова-ња и
запошљавања на простору општине Петрово у 2012. години“ („Службени гласник
општине Петрово“број 7/12), начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ

_______________________________________________________

3.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БЕЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
Туристичкој организацији општине Петрово (организациони код 00380920), у износу од 40,00 KM, са конта број 412979 –
Расходи по основу осталих доприноса на
конта: 412611 - Расходи по основу дневница за службена путовања у земљи (20,00
КМ) и 412614 - Расходи по основу превоза

1. СУЗР „БОКИ“ из Петрова, признаје се право на новчани подстицај у износу од 1.000,00 КМ за запошљавање незапосленог радника са евиденције Завода за
запошљавање у Петрову
2.Новчана средства ће бити исплаћена на пословни рачун СУЗР „БОКИ“ из
Петрова након потписивања уговора којим
ће се регулисати међусобна права и обавезе.
3.Рјешење ступа на снагу даном
доношења.
Образложење
Скупштина општине Петрово је на
сједници одржаној дана 10.07.2012 године
донијела Програм подстицаја привреде,
образовања и запошљавања на простору
општине Петрово у 2012 години,након
чега је расписан јавни позив ради додјеле
неповратних новчаних средстава.На јавни
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позив пријавила се СУЗР „БОКИ“ из Петрова са захтјевом за подстицај по два
основа :
1. Подстицај за суфинансирање набавке
основних средстава за занатско-предузетничку дјелатност- набавка опреме и
намјештаја за угоститељку дјелатност.
Укупна цијена набављене опреме и намјштаја према рачуну бр. 5/12 издатом од
стране д.о.о.“ЕКО-СТАН“ из Модриче дана 23.08.2012. године износи 7.690,00 КМ
(укључујући ПДВ). Како уз поменути рачун није достављен фискални рачун нити
било какав доказ да је рачун уплаћен, то се
доказ не може сматрати одговарајућим.
Поред напријед наведеног подносиоц захтјева је уз пријаву приложио и:
-рјешење о регистрацији дјелатности,
-доказ о измиреним обавезама према јавним приходима, не старије од 30 дана од
дана објављивања јавног позива,
-доказ о броју запослених радника
2. Подстицај за запошљавање једног радника са евиденције Завода за запошљавање
у Петрову.
Ради додјеле подстицаја по основу новозапосленог једног радника са евиденције Завода за запошљавање у Петрову, подносиоц захтјева је приложио:
-пријаву на јавни позив,
-рјешење о регистрацији дјелатности,
-доказ о измиреним обавезама према јавним приходимане, не старији од 30 дана од
дана објављивања јавног позива,
-увјерење број 1-33-10383-1-2004-350 за
Ристић Бојану из Петрова, да се води на
евиденцији Завода за запошљавање у
Петрову,
-Извјештај о броју запослених радника код
послодавца СУЗР „БОКИ“ из Петрова, издан од стране Пореске управе РС, дана
27.09.2012. године.
Имајући у виду чињеницу да је СУЗР
„БОКИ“ из Петрова, по јавном позиву,
благовремено доставио комплетну и потпуну документацију са неопходним доказима само за подстицај за запошљавање једног радника са евиденције Завода за запошљавање у Петрову, а на приједлог комисије именоване Рјешењем начелника општине Петрово бр. 02-014-4-43/12 од 15.10.
2012. године ријешено је као у изреци Рјешења.

Против овог Рјешења може се уложити
приговор начелнику општине Петрово у
року од 8 (осам) дана од дана пријема.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-4-47/12
Датум: 30.10.2012.
_______________________________________________________

5.
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ , број 17/06) a у вези са чланом 4 став 10 и члана 5 Програма
подстицајa привреде, образовања и запошљавања на простору општине Петрово у
2012. години“ („Службени гласник општине Петрово“ број 7/12), начелник општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ
1. Самосталном јавном превознику Деспотовић Далибору из Порјечине, признаје се
право на новчани подстицај у износу од
3.000,00 КМ за набавку основног средстава
за регистровану предузетничку дјелатност
Jавног превоза ствари у друмском саобраћају.
2. Новчана средства ће бити исплаћена на
пословни рачун самосталног јавног превозника Деспотовић Далибора из Порјечине, након потписивања уговора којим ће
се регулисати међусобна права и обавезе.
3.Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Скупштина општине Петрово је на сједници одржаној дана 10.07.2012 године донијела Програм подстицаја привреде, образовања и запошљавања на простору општине Петрово у 2012 години, након чега
је расписан јавни позив ради додјеле неповратних новчаних средстава. На јавни
позив пријавио се самостални јавни превозник Деспотовић Далибор из Порјечине
са захтјевом за подстицај по два основа:
1. Подстицај за суфинансирање набавке
основног средстава за регистровану предузетничку дјелатност јавног превоза ствари
у друмском саобраћају - набавка теретног
моторног возила марке „VOLVO N3“.
Цијена набављенoг камиона износи
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7.605,00 КМ о чему је подносиоц захтјева
доставио доказ -рачун за набавку камиона
и доказ о уплати (уплатницу)
Поред напријед наведеног подносиоц захтјева је уз пријаву приложио и:
-рјешење о регистрацији дјелатности,
-доказ о измиреним обавезама према јавним приходима, не старије од 30 дана од
дана објављивања јавног позива,
-доказ о броју запослених радника
2. Подстицај за запошљавање радника са
евиденције Завода за запошљавање у Петрову.
Ради додјеле подстицаја по основу запошљавање радника са евиденције Завода за
запошљавање у Петрову, подносиоц је у
захтјеву навео да запошљава себе лично
али није доставио доказ да се у претходном периоду водио на евиденцији Завода
за запошљавање у Петрову а уз захтјева је
приложио и:
-рјешење о регистрацији дјелатности,
-доказ о измиреним обавезама према јавним приходимане, не старији од 30 дана од
дана објављивања јавног позива,
-Извјештај о броју запослених радника код
послодавца. Јавни превоз Деспотовић Далибор из Порјечине, издан од стране Пореске управе РС, дана 27.09.2012. године.
Имајући у виду чињеницу да је Самостални јавни превозник Деспотовић Далибор из Порјечине, по јавном позиву, благовремено доставио комплетну и потпуну
документацију са неопходним доказима за
подстицај само за суфинансирање набавке
основног средстава за регистровану предузетничку дјелатност а на приједлог комисије именоване Рјешењем начелника општине Петрово бр. 02-014-4-43/12 од 15.10.
2012. године ријешено је као у изреци
Рјешења.
Против овог Рјешења може се уложити
приговор начелнику општине Петрово у
року од 8 (осам) дана од дана пријема.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-4-48/12
Датум: 30.10.2012.
_______________________________________________________

6.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број101/04, 42/05 и 118/05), члана 56.
Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ , број 17/06) a у

вези са чланом 4 став 10 и члана 5
Програма подстицајa привреде, образовања и запошљавања на простору општине
Петрово у 2012. години“ („Службени гласник општине Петрово“број 7/12), начелник
општине Петрово доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ
ПОДСТИЦАЈ
1. СЗР „ PLAST COM“ из Порјечине, признаје се право на новчани подстицај у
укупном износу од 6.000,00 КМ и то:
-3.000,00 КМ за набавку основних средстава за регистровану занатско-предузетничку дјелатност и
-3.000,00 КМ за запошљавање незапослених радника са евиденције Завода за запошљавање у Петрову.
2. Новчана средства ће бити исплаћена на
рачун СЗР „PLAST COM“ из Порјечине,
након потписивања уговора којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе.
3. Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Скупштина општине Петрово је на сједници одржаној дана 10.07.2012 године донијела Програм подстицаја привреде, образовања и запошљавања на простору општине Петрово у 2012 години, након чега је
расписан јавни позив ради додјеле неповратних новчаних средстава. На јавни позив пријавила се СЗР „ PLAST COM“ из
Порјечине са захтјевом за подстицај по два
основа:
1. Подстицај за суфинансирање набавке основних средстава за занатско-предузетничку дјелатност- набавка машине за производњу ПЕ кеса. Цијена набављене машине износи 13.000,00 еура. Машина је
уредно увезена дана 12.01.2012 године и
царињена на царинском терминалу у
Шамцу о чему је подносиоц захтјева
доставио доказ -рачун за набавку машине
и доказ о царини(цмр)
Поред напријед наведеног подносиоц захтјева је уз пријаву приложио и:
-рјешење о регистрацији дјелатности,
-доказ о измиреним обавезама према јавним приходима, не старије од 30 дана од
дана објављивања јавног позива,
-доказ о броју запослених радника
2. Подстицај за запошљавање три радника
са евиденције Завода за запошљавање у
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Петрову.
Ради додјеле подстицаја по основу новозапослена три радника са евиденције Завода за запошљавање у Петрову, подносиоц захтјева је приложио:
-пријаву на јавни позив,
-рјешење о регистрацији дјелатности,
-доказ о измиреним обавезама према јавним приходимане, не старији од 30 дана од
дана објављивања јавног позива,
-увјерење број 1-33-10383-1-2001-70 за Видаковић Драгишу из Порјечине, увјерење
број 1-33-10383-1-2006-292 за Недељковић
Срету из Порјечине, увјерење број 1-3310383-1-2010-67 за Јовичић Владимира из
Петрова, да су сви били на евиденцији Завода за запошљавање у Петрову,
-Извјештај о броју запослених радника код
послодавца СЗР ,,Plast com“ Порјечина,
издан од стране Пореске управе РС, дана
27.09.2012 године.
Имајући у виду чињеницу да је СЗР
„PLAST COM“ из Порјечине, по јавном
позиву, благовремено доставио комплетну
и потпуну документацију са неопходним
доказима за оба подстицаја а на приједлог
комисије именоване Рјешењем начелника
општине Петрово бр. 02-014-4-43/12 од
15.10.2012. године ријешено је као у
изреци Рјешења.
Против овог Рјешења може се уложити
приговор начелнику општине Петрово у
року од 8 (осам) дана од дана пријема.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-4-49/12
Датум: 30.10.2012.
_______________________________________________________

7.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС,
број 101/04, 42/05. и 118/05.) и члана 29.
тачка 3. Закона о буџетском систему Републике Српске – пречишћени текст
(«Службени гласник Републике Српске»
број 54/08, 126/08 и 92/09), те члана 56.
Статута општине Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), начелник општине, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Нацрт буџета општине

Петрово за 2013. годину са прегледом планираних буџетских средстава и буџетских
издатака у табеларном прегледу по организационој, економској и функционалној
класификацији, који су саставни дио ове
одлуке.
Планирана буџетска средства:
2.629.710,00 КМ
Планирана буџетска потрошња:
2.629.710,00 КМ
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-320/12
Датум: 01.11.2012.
_______________________________________________________

8.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БЕЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
Добровољној ватрогасној јединици Петрово (организациони код 00380500), у износу од 150,00 KM, са конта број 412530 –
Расходи за текуће одржавање опреме на
конто 412930 - Расходи за рад ван радног
времена (интервенције на гашењу пожара),
за мјесец новембар 2012. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-325/12
Датум: 09.11.2012.
_______________________________________________________
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9.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), у износу од 2.645,00 KM, за
мјесец новембар 2012. године, са конта
број 412512 - Расходи за одржавање путева
и мостова на конто 412799 - Остале стручне услуге.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-324/12
Датум: 09.11.2012.
_______________________________________________________

10.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БЕЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
СШЦ „Петрово“ за мјесец октобар 2012.
године (организациони код 08150046), у
износу од 800,00 КМ, са конта број 412900
- Остали непоменути расходи 500,00 КМ
412200 - Расходи по основу утрошка
енергије, коммун., ком. и транс.услуга
300,00 КМ на конто 511367 - Издаци за

набавку остале опреме за образовање,
науку, културу и спорт.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-331/12
Датум: 14.11.2012.
_______________________________________________________

11.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380110), у износу до 1.000,00 KM, са
конта број 412934 - Бруто накнаде бирачким одборима и остали трошкови за локалне изборе на конто 412600 - Расходи на
основу путовања и смјештаја.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инг.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-338/12
Датум: 16.11.2012.
_______________________________________________________

12.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
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118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380130), у износу до 1.413,00 KM, са
конта број 412224 - Расходи за услуге одржавања чистоће на конта:
412232 - Расходи за услуге кориштења мобилног телефона 50,00 КМ
412736 - Расходи за израду фотографија 250,00 КМ
412811 - Расходи за услуге одржавања зелених површина 863,00 КМ
415213 - Школа фудбала 250,00 КМ,
период новембар 2012. године.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инг.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-339/12
Датум: 16.11.2012.
_______________________________________________________

13.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
буџета општине Петрово (организациони
код 00380110), у износу до 100,00 KM, са
конта број 412943 - Трошкови Славе на конто 416129 - Остале помоћи појединцима
(хуманитарна акција „Звијезда за Дражена“, за мјесец новембар 2012. године.

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-1-332/12
Датум: 16.11.2012.
_______________________________________________________

14.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05, и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 4. Правилника о
начину и роковима извршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним
стањем („Службени гласник РС“ број
37/00) начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
Члан 1.
Ради организовања, праћења и констролисања да ли су поједине комисије
благовремено донијеле сопствени план рада и како га извршавају, координисања рада и давања неопходних упутстава другим
комисијама, праћења поштовања рокова и
извршења пописа од стране појединих комисија, координисања усаглашавања и поступка сравњења са књиговодством, састављања коначног извјештаја о попису
имовине и обавеза и његовог достављања
рачуноводству и Начелнику општине, именује се пописна комисија у саставу:
1. Игор Лазић, пресједник комисије
2. Петковић Споменка, члан комисије
3. Трифковић Небојша, члан комисије.
Члан 2.
Задатак горе наведене комисије стоји као у члану 1. ове одлуке.
Члан 3.
Централна комисија ће радити у пе-
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риоду од 20. децембра 2012. године до 01.
марта 2013. године.

раживања и новчаних средстава закључно
са стањем на дан 31.12.2012. године.

Члан 4.
Централна пописна комисија је дужна да благовремено прије почетка рада
утврди свој план рада и исти достави
начелнику општине.

Члан 3.
Пописна комисија извршиће попис
у времену од 20. децембра 2012. године до
31. јануара 2013. године.
Попис готовог новца и средстава на
пословним рачунима и депозитима код пословних банака, извршиће се на дан 31.
децембар 2012. године, тј. са стањем на тај
дан.
Почетак и завршетак пописа у напријед наведеном интервалу, одредиће начелник општине својим упутством.

Члан 5.
Након завршеног рада, комисија је
дужна да састави извјештај о раду и да исти достави начелнику општине а најкасије
до 10. марта 2012. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић,с.р.
Број: 02-014-1-333/12
Датум: 16.11.2012.
_______________________________________________________

15.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05, и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 4. Правилника о начину и роковима извршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем („Службени гласник РС“ број
37/00) начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ОБАВЕЗА, ПОТРАЖИВАЊА И НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И УСКЛАЂИВАЊА
КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА
СТВАРНИМ СТАЊЕМ
Члан 1.
Ради утврђивања стварног стања
обавеза, потраживања, новчаних средстава
и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, именује се пописна комисија у саставу:
1. Трифковић Небојша, пресједник
комисије
2. Томић Жељко, члан комисије
3. Тодоровић Озренка, члан комисије
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. ове одлуке је да изврши попис обавеза, пот-

Члан 4.
Пописна комисија је дужна да благовремено прије почетка пописа утврди
свој план рада по коме ће вршити попис и
исти достави начелнику општине.
Члан 5.
Након завршеног пописа, комисија
је дужна да састави извјештај о извршеном
попису и да исти достави централној комисији, заједно са потписаним листама, а
најкасије до 28. фебруара 2013. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић,с.р.
Број: 02-014-1-334/12
Датум: 16.11.2012.
_______________________________________________________

16.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05, и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 4. Правилника о
начину и роковима извршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем („Службени гласник РС“ број
37/00) начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА
СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ
Члан 1.
Ради утврђивања стварног стања ос-
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новних средстава и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем,
именује се пописна комисија у саставу:
1. Лазић Игор, пресједник комисије
2. Гаврић Сњежана, члан комисије
3. Петковић Невена, члан комисије.
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. ове одлуке је да изврши попис сталних средстава, закључно са стањем на дан 31.12.
2012. године.
Члан 3.
Пописна комисија извршиће попис
у времену од 20. децембра 2012. године до
31. јануара 2013. године.
Почетак и завршетак пописа у напријед наведеном интервалу, одредиће начелник општине својим упутством.
Члан 4.
Пописна комисија је дужна да благовремено прије почетка пописа утврди
свој план рада по коме ће вршити попис и
исти достави начелнику општине.
Члан 5.
Након завршеног пописа, комисија
је дужна да састави извјештај о извршеном
попису и да исти достави централној комисији, заједно са потписаним листама, а
најкасије до 28. фебруара 2013. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић,с.р.
Број: 02-014-1-335/12
Датум: 16.11.2012.
_______________________________________________________

17.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05, и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 4. Правилника о
начину и роковима извршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним
стањем („Службени гласник РС“ број
37/00) начелник општине Петрово, доноси

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
СИТНОГ ИНВЕНТАРА
Члан 1.
Ради утврђивања стварног стања ситног инвентара и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, именује се пописна комисија у саставу:
1. Петковић Споменка , пресједник
комисије
2. Ристић Бојана, члан комисије
3. Ђурић Дражен, члан комисије.
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. ове одлуке је да изврши попис ситног инвентара
закључно са стањем на дан 31.12.2012.
године.
Члан 3.
Пописна комисија извршиће попис
у времену од 20. децембра 2012. године до
31. јануара 2013. године.
Почетак и завршетак пописа у напријед наведеном интервалу, одредиће начелник општине својим упутством.
Члан 4.
Пописна комисија је дужна да благовремено прије почетка пописа утврди
свој план рада по коме ће вршити попис и
исти достави начелнику општине.
Члан 5.
Након завршеног пописа, комисија
је дужна да састави извјештај о извршеном
попису и да исти достави начелнику општине, заједно са потписаним листама, а
најкасије до 28. фебруара 2013. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић,с.р.
Број: 02-014-1-336/12
Датум: 16.11.2012.
_______________________________________________________

18.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Пет-
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рово“ број 17/06) начелник општине Петрово доноси
ОДЛУКУ
О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ
КОНКУРСА
Члан 1.
Поништава се Јавни конкурс за пријем помоћне куварице у Одјељењу за општу управу општине Петрово, број 02-1205/12 од 15.10.2012. године, који је објављен у Дневном листу „Глас Српске“ дана
17. октобра 2012. године, због необјављивања конкурса у Службеном гласнику Републике Српске.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а бит ће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.пољопр.инж,с.р.
Број: 02-014-1-340/12
Датум: 19.11.2012.
_______________________________________________________

19.
На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10.),
Упутство о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавку канцеларијског
материјала за 2013. годину“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку роба: „Набавку канцеларијског
материјала за 2013. годину“
Члан 2.
Задужује се Самостални стручни
сарадник за инвестиције, јавне набавке и
послове развоја и Комисија за предметну
набавку да у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10.) и Законом о измјенама
Закона о јавним набавкама („Службени

гласник БиХ“ бр. 12/09) проведу процедуру за набавку из члана 1. и предложе
најповољнијег понуђача за наведену
набавку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-79/12
Датум: 19.11.2012.
_______________________________________________________

20.
На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 24/06, 70/06.), Упутство о примјени
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник
општине Петрово доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка угља за централно
гријање у 2013. години“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку роба: „Набавка угља за централно гријање у 2013. години“
Члан 2.
Задужује се Самостални стручни
сарадник за инвестиције, јавне набавке и
послове развоја и Комисија за предметну
набавку да у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10.) и Законом о измјенама
Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“ бр. 12/09) проведу процедуру за набавку из члана 1. и предложе најповољнијег понуђача за наведену набавку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-80/12
Датум: 19.11.2012.
_______________________________________________________
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21.
На основу члана 43. а у вези са
чланом 104. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС, број
101/04, 42/05. и 118/05) начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ РАСПРАВА
О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан1.
Јавне расправе о Нацрту буџета за
2013. године, одржаће се у следећим терминима:
1. 28.11.2012.год.(сриједа)
у 17
часова МЗ Порјечина
2. 28.11.2012.год.(сриједа)
у 19
часова МЗ Кртова
3. 29.11.2012.год.(четвртак)
у 16
часова МЗ Калуђерица
4. 29.11.2012.год.(четвртак)
у 18
часова МЗ Сочковац
5. 29.11.2012.год.(четврак)
у 20
часова МЗ Карановац
6. 30.11.2012.год.(петак)
у 10
часова Буџетски корисници
7. 30.11.2012.год.(петак)
у 17
часова МЗ Петрово
8. 30.11.2012.год.(петак)
у 19
часова МЗ Какмуж
Јавне расправе ће спровести начелник Општине и Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности Административне службе општине Петрово.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-342/12
Датум: 20.11.2012.
_______________________________________________________

22.
На основу члана 72. став 3. Закона о
локалној самојправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05,
118/05), члана 5. и 6. Уговора о стипендирању, Начелник општине Петрово доноси
ЗАКЉУЧАК
1. РИСТИЋ (Мирко) ГОРАН из Карановца ослобађа се враћања износа примљене стипендије.

2. Прималац стипендије је 23.05.
2012. године стекао звање дипломирани
инжењер прехрамбене технологије – смијер Производни, на Технолошком факултету универзитета у Бања Луци, о чему је
08.06.2012. године обавијестио даваоца
стипендије и ставио се на располагање ради запослења на подручју општине Петрово.
3. Давалац стипендије није у могућности да примаоцу стипендије обезбиједи
радно мјесто на простору општине Петрово које одговара његовој стручној спреми, те лична примања у складу са важећим законским прописима.
4. Закључак ступа на снагу даном
доношења.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-5-17/12
Датум: 20.11.2012.
_______________________________________________________

23.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и
118/05) и члана 56. Статута општине
(„Службени гласник општине Петрово“
број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
БЕЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава
ЈУ „Центру за социјални рад“ Петрово
(организациони код 00380300), у износу од
100,00 КМ, са конта 412900 - Остали
непоменути расходи на конто 412631 Расходи по основу утрошка бензина.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-343/12
Датум: 22.11.2012.
_______________________________________________________
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24.
На основу члана 72. став 3. а у вези
са чланом 43. став 1. алинеја 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06) Начелник општине доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ
СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 11/12 Пречишћени текст) у члану 7. у тачки 1.13.
„Помоћна куварица“ у тексту број извршилаца, умјесто ријечи „Једна половина
(1/2)“, уписује се ријеч „Један (1)“
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-344/12
Датум: 22.11.2012.
_______________________________________________________

25.
На основу члана 7. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10.),
Упутство о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка канцеларијског материјала за 2013. годину“

ке

I
Именује се Комисија за јавне набавза провођење процедуре избора

најповољнијег добављача роба: „Набавка
канцеларијског материјала за 2013. годину“, у следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл.економиста,
предсједник комисије
2. Јулијана Иличић, дипл.правник,
члан комисије
3. Владо Симић, члан комисије,
4. Невена Петковић, дипл. економиста, технички секретар
II
Задатак чланова комисије је да проведу поступак јавне набавке у складу са
важећим прописима, изврше отварање и
вредновање понуда, и предложе најповољнијег понуђача.
III
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-88/12
Датум: 23.11.2012.
_______________________________________________________

26.
На основу члана 7. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10.),
Упутство о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за јавне набавке за
провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка угља за
централно гријање у 2013. години“
I
Именује се Комисија за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка угља
за централно гријање у 2013. години“, у
следећем саставу:
1. Младен Томић, дипл.економиста,
предсједник комисије
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2. Јулијана Иличић, дипл.правник,
члан комисије
3. Владо Симић, члан комисије
4. Невена Петковић, дипл. економиста, технички секретар
II
Задатак чланова комисије је да проведу поступак јавне набавке у складу са
важећим прописима, изврше отварање и
вредновање понуда, и предложе најповољнијег понуђача.
III
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-87/12
Датум: 23.11.2012.
_______________________________________________________

27.
На основу члана 1. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10.),
Упутство о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
03/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово
доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка прехрамбених
артикала за кухињу за 2013. годину“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
за набавку роба: „Набавка прехрамбених
артикала за кухињу за 2013. годину“.
Члан 2.
Задужује се Самостални стручни сарадник за инвестиције, јавне набавке и послове развоја и Комисија за предметну
набавку да у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“
број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10.) и Законом о измјенама
Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“ бр. 12/09) проведу процедуру за набавку из члана 1. и предложе

најповољнијег понуђача за наведену набавку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-7-97/12
Датум: 23.11.2012.
_______________________________________________________

28.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06) Начелник општине Петрово
доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
Сви службеници и радници Административне службе и Стручне службе
Скупштине општине Петрово и сви запослени у јавним предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина општине, неће
добијати накнаду за рад у комисијама које
именује начелник општине, уколико се рад
комисије одвија у радно вријеме а на основу изјаве надлежног руководиоца.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења а бит ће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.
Број: 02-014-1-345/12
Датум: 23.11.2012.
_______________________________________________________

29.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06) Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О ГАШЕЊУ ЖИРО РАЧУНА
Члан 1.
Одобрава се гашење неактивних

Страна 17 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО Уторак, 27.11.2012. године

жиро рачуна општине Петрово отворених
за посебне намјене код НЛБ Развојне банке, како слиједи:
562-005-80846383-95 РПН инкубатор за младе предузетнике
562-005-80846379-10 РПН израда
просторног плана
562-005-80906958-51 РПН средства
за експропријацију
Члан 2.
Средства на жиро рачунима из члана 1. ове одлуке уплатити на Јединствени
рачун трезора општине Петрово број 562005-00000029-66.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 4.
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: 02-014-1-347/12
Датум: 26.11.2012.

(„Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 8.
тачка 2. Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 114/07), Начелник
општине, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Правилнику о платама запослених у Општинској административној служби општине Петрово („Службени гласник
општине Петрово“, број 11/12-Пречишћени текст) у члану 3. у ставу 1. мијења се
тачка к) и гласи „техничком секретару
10%“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р.

_______________________________________________________

30.
На основу члана 72. став став 3. и
члана 146. Закона о локалној самоуправи

Број: 02-014-1-346/12
Датум: 27.11.2012.

________________________________________________________________________________________________________________________

САДРЖАЈ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Појединачни колективни уговор за запослене
у Административној служби општине и Стручној служби Скупштине општине Петрово Пречишћени текст
2. Одлука о реалокацији средстава
3. Одлука о реалокацији средстава буџетког корисника
4. Рјешење о признавању права на новчани подстицај (СУЗР „Боки“ из Петрова)
5. Рјешење о признавању права на новчани подстицај (СЈП Деспотовић Далибор из Порјечине)
6. Рјешење о признавању права на новчани подстицај (СЗР „Plast com“ из Порјечине)
7. Одлука о усвајању нацрта буџета општине Петрово за 2013. годину
8. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
9. Одлука о реалокацији средстава
10. Одлука о реалокацији средстава буџетског ко-
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рисника
11. Одлука о реалокацији средстава
12. Одлука о реалокацији средстава
13. Одлука о реалокацији средстава
14. Одлука о именовању Централне комисије за
попис
15. Одлука о именовању Комисије за попис обавеза, потраживања и новчаних средстава и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
16. Одлука о именовању Комисије за попис основних средстава и усклађивања књиговодственог
стања са ставрним стањем
17. Одлука о именовању Комисије за попис ситног
инвентара
18. Одлука о поништавању јавног конкурса
19. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавку канцеларијског материјала за 2013. годину“
20. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка угља за централно гријање у 2013. години“
21. Одлука о спровођењу јавних расправа о нацрту
буџета за 2013. годину
22. Закључак (Ристић М. Горан)
23. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
24. Правилник о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине Петрово
25. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка канцеларијског
материјала за 2013. годину“
26. Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке за провођење процедуре избора најповољнијег добављача роба: „Набавка угља за централно гријање у 2013. години“
27. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку роба: „Набавка прехрамбених артикала
за кухињу за 2013. годину“
28. Одлука (укидање накнаде комисијама које именује начелник)
29. Одлука о гашењу жиро-рачуна
30. Правилник о измјени Правилника о платама
запослених у Општинској административној
служби општине Петрово
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