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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 12  Петрово,  18.11.2013. године          Година: XXІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 1. 1. 

На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во („Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 15.11.2013. го-
дине, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛО-
ВНОГ ОБЈЕКТА БЕЗ НАКНАДЕ 

 

Члан 1. 
           Ставља се ван снаге Одлука о дава-
њу на коришћење пословног објекта без 
накнаде, број 01-022-27/13 од 15.04.2013. 
године („Службени гласник општине Пе-
трово“ број 4/13). 
 

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: 01-022-93/13 
Датум: 15.11.2013.  
_______________________________________________________ 

2. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во („Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 15.11.2013. го-
дине, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕ-

ДСТАВА НА ИМЕ АДАПТАЦИЈЕ ПРО-
СТОРИЈА ОБЈЕКТА БИВШЕГ  НАСТА-

ВНОГ ЦЕНТРА НА ЛУЖАЊКУ 
 

Члан 1. 
           Одобравају се новчана средства у  

 

 
износу до 10.000,00 КМ на име адаптације 
просторија објекта бившег Наставног 
центра на Лужањку, изграђен на парцели 
означеној као к.ч. број 3747 „Наставни 
центар Лужањак“- кућа од 327 м² к.о. 
Петрово. 
 
 

Члан 2. 
           Новчана средства из члана 1. 
обезбиједиће се из буџета општине Пе-
трово реалокацијом средстава са конта 
414141-Субвенције нефинансијским субје-
ктима из области привреде, а књижиће се 
на конто број 511227-Издаци за инве-
стиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију осталих пословних објеката. 
 

Члан 3. 
        Начелник општине Петрово се заду-
жује да у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине, 
број 49/4, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) реализује ову Одлуку. 
 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
 

Број: 01-022-94/13 
Датум: 15.11.2013.  
_______________________________________________________ 

3. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во („Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 15.11.2013. го-
дине, донијела је 
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О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА НА ИМЕ САНАЦИЈЕ 
КРОВА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
           Одобравају се новчана средства у 
износу до 10.000,00 КМ на име санације 
крова Управне зграде општине Петрово. 
 

Члан 2. 
           Новчана средства из члана 1. обез-
биједиће се из буџета општине Петрово 
реалокацијом средстава са конта 414141-
Субвенције нефинансијским субјектима из 
области пољопривреде, а књижиће се на 
конто број 511221-Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију 
канцеларијских објеката и простора. 
 

Члан 3. 
         Начелник општине Петрово се заду-
жује да у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине, 
број 49/4, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) реализује ову Одлуку. 
 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-95/13 
Датум: 15.11.2013.  
_______________________________________________________ 

4. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во („Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 15.11.2013. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О РЕАЛОКАЦИЈИ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА 
 

Члан 1. 
           Одобрава се реалокација буџетских 
средстава у износу до 6.000,00 КМ, на име 

законских затезних камата у корист Рајка 
Јовића из Какмужа, а по Рјешењу 
Окружног суда у Добоју број: 85 0 V 
015817 11 Gž од 25.01.2012. године. 
 

Члан 2. 
            Реалокацију средстава извршити са 
конта 414141-Субвенције нефинансијским 
субјектима из области пољопривреде, а 
књижити  на конто број 412950-Расходи по 
судским рјешењима. 
 

Члан 3. 
         Саставни дио  ове Одлуке чине: Рје-
шење Окружног суда у Добоју број: 85 0 V 
015817 11 Gž од 25.01.2012. године и обра-
чун законских затезних камата. 

 
Члан 4. 

         Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-96/13 
Датум: 15.11.2013.  
_______________________________________________________ 

5. 
            На основу члана 30. Закона о ло-
калној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05), 
члана 7. а у вези са чланом 3. и 12. Закона 
о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 68/07, 
109/12), члана  37. Статута општине Петро-
во (''Службени гласник општине Петрово'' 
број: 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној  дана 15.11.2013. 
године, донијела   је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЈЕНИ 

ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА И УСКЛА-
ЂИВАЊА АКАТА СА ЗАКОНОМ КОД 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЦЕНТАР ЗА КУ-

ЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ПЕТРОВО 
       

Члан 1. 
            У Одлуци о промјени облика орга-
низовања и усклађивања аката са законом 
код Јавног предузећа ''Центар за културу и 
обнразовање'' Петрово, број: 01-022-80/13  
(''Службени гласник општине Петрово'' 
број 10/13 ) члан 11. мијења се и мгласи: 
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Члан 11. 
      ''Установа обавља следеће основне 
дјелатности: 

59.14 Дјелатност приказивања фил-
мова; 

 Дјелатност приказивања играних 
или видео филмова у биоскопима, на 
отвореном или у другим објектима за 
приказивање филмова, 

 Дјелатност кино клубова, 
90.04  Рад умјетничких објеката; 
91.01  Дјелатности библиотека и ар-

хива; 
93.19  Остале спортске дјелатности; 
 дјелатности припреме, извођења и 

промовисања спортских догађаја, са или 
без спортских објеката, 

 дјелатности планинских водича, 
 помоћне дјелатности у спортском 

лову и риболову, 
93.29  Остале забавне и рекреативне 

дјелатности; 
77.29 Изнајмљивање и давање у за-

куп (лизинг) осталих предмета за личну 
употребу и домаћинство; 

74.30 Дјелатност преводилаца и ту-
мача; 

58.11   Издавање књига; 
58.14 Издавање часописа и пери-

одичних публикација; 
58.19   Остала издавачка дјелатност; 
85.52   Остало образовање у области 

културе; 
85.59   Остало образовање, д.н. 
79.90 Остале резервацијске услуге и 

припадајуће дјелатности: 
 услуге издавања станова (апарт-

мана) за употребу у одређеном периоду 
током  године (’’time sharing’’), 

 услуге пружања помоћи туристи-
ма: 

- давање туристичких информација 
посјетиоцима, 

- дјелатност туристичких водича, 
 дјелатност туристичке промоције; 
77.21 Изнајмљивање и давање у 

закуп (лизинг) опреме за рекреацију и 
спорт: 

74.90 Остале стручне, научне и 
техничке дјелатности д.д. у туризму; 

73.20 Истраживање тржишта и ис-
питивање јавног мњења; 

82.30 Организовање састанака и 
пословних сајмова; 

93.19  Остале спортске дјелатности: 

- Дјелатности припреме, спрово-
ђења и промовисања спортских догађаја, 
са или без спортских објеката; 

91.03 Рад историјских мјеста, гра-
ђевина и сличних знаменитости за по-
сјетиоце: 

- Рад и заштита историјских мјеста 
и грађевина. 

 Услуге пружања помоћи турис-
тима: 

- Давање туристичких информација 
посјетиоцима, 

- Дјелатност туристичких водича, 
- Дјелатности туристичке промо-

ције; 
84.12 Регулисање дјелатности јав-

них установа које обезбјеђују образовање, 
културне услуге и друге друштвене услуге, 
осим обавезног социјалног осигурања.'' 
 

Члан 2. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-97/13 
Датум: 15.11.2013.  
_______________________________________________________ 

6. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05), а у вези са чланом 114. став 1. 
Закона о здравственој заштити (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 106/09), 
члана 37. Статута општине Петрово (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'' број: 
17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 15.11.2013. годи-
не, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ  ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА УТВРЂИВА-

ЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЗА 
ЛИЦА УМРЛА ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ 
 

Члан 1. 
           У Одлуци о одређивању доктора 
медицине за утврђивање времена и узрока 
смрти за лица умрла ван здравствене 
установе (''Службени гласник општине 
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Петрово'' број: 11/09) члан 1. мијења се и 
гласи: 
          ''За утврђивање узрока и времена 
смрти лица умрлих ван здравствене уста-
нове одређују се: 

1. др Здравко Станић спец.поро-
дичне медицине из Добоја, 

2. др Слађана Георгијев спец. поро-
дичне медицине из Петрова, 

3. др Драгана Петковић љекар 
опште медицине из Какмужа, 

4. др Азра Пирић љекар опште ме-
дицине из Тузле, 

5. др Алма Гуламовић љекар опште 
медицине из Тузле .'' 
 

Члан 2. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-98/13 
Датум: 15.11.2013.  
_______________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 18 став 2. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Репуб-
лике Српске'' број: 68/07, 109/12), члана 73. 
став 2. Закона о здравственој заштити 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 106/09), члана 12. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањи-
ма Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 25/03 и 41/03), 
члана 37. Статута општине Петрово (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'' број: 
17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 15.11.2013. годи-
не, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈЗУ. 
ДОМ ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 

 
1. Др Здравко Станић спец. поро-

дичне медицине из Добоја именује се за 
директора Јавне здравствене установе Дом 
здравља ''Озрен'' Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. диспо-
зитива одлуке врши се на вријеме од 
четири године.  

3. Ова одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а биће објав-
љена у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

Образложење 
             На јавни конкурс за избор и име-
новање  директора и чланова Управног од-
бора у ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово, 
број: 01-103-3/13 од 16.08.2013. године, 
расписан у дневном листу ''Прес РС'' Бања 
Лука дана 19.08.2013. године, у остав-
љеном року на упражњену позицију 
директора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Пет-
рово пријавила су се два кандидата:  
Мирко Ристић дипл. правник из Карановца 
и др. Здравко Станић спец. породичне ме-
дицине из Добоја.   
            Комисија за избор директора и 
управног одбора у ЈЗУ. Дом здравља 
''Озрен'' Петрово, поступајући у складу са 
чланом 2. Одлуке о именовању  Комисије 
за избор директора и управног одбора у 
ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'' број: 
8/13) и чланом 10. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Репуб-
лике Српске (''Службени гласник Републи-
ке Српске'' број 25/03, 41/03) у поступку 
контроле благовремености и потпуности 
поднешених пријава на сједници одржаној 
дана 09.09.2013. године установила је да су 
пријаве оба кандидата благовремене и 
потпуне те да оба кандидата  испуњавају 
опште услове прописане Законом о мини-
старским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске  и посебне услове 
тражене јавним конкурсом.           
            Цијенећи стручну спрему канди-
дата, њихово радно искуство и послове 
које су до тада обављали Комисија је оба 
кандидата уврстила у ужи избор и са њима 
дана 16.09.2013. године у складу са чланом 
11. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
обавила интервју, а потом  Скупштгини 
општине у складу са чланом 12. став 1.  
истог законског прописа доставила ранг-
листу, препоруку  за именовање  кандидата 
број: 01-013.3-30/13 од 17.09.2013. године 
којом је Скупштини општине као органу 
надлежном за именовање препоручила да 
за директора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' 
Петрово именује др. Здравко Станић спец. 
породичне медицине из Добоја, као 
прворангираног кандидата.   
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            Како су принципи и процедуре про-
писане Законом о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике 
Српске и Законом о здравственој заштити 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 106/09) испоштоване, именовање би-
ло којег кандидата на дужност директора 
ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово не 
доводи до сукоба интереса, у  ком случају 
Закон о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске у члану 
12. став 3. прописује да је  орган одговоран 
за именовање  дужан обезбједити да се 
изврши именовање кандидата који је први 
на ранг-листи, то је ваљало је одлучити као 
у тачки 1. диспозитива одлуке. 
            У члану 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Репуб-
лике Српске'' број 68/07, 109/12) прописано 
је да директора установе именује и разрје-
шава оснивач, на период од четири године 
па је ваљало одлучити као у тачки 2. 
диспозитива одлуке. 
            ПРАВНА ПОУКА: Против ове од-
луке нема права жалбе али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Окружног суда у Добоју, у року 30 дана од 
дана пријема. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-111-32/13 
Датум: 15.11.2013.  
_______________________________________________________ 

8. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 
118/05), а у вези са чланом  9. Закона о 
министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 25/03, 
41/03), члана 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' 
број 17/06), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 15.11.2013. го-
дине, донијела  је 
                                                                                                   

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР  
ОРГАНА  ЈУ. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД ПЕТРОВО И НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ  

 

Члан 1. 
Именује се Комисија за избор 

Управног одбора ЈУ. ''Центар за социјални 

рад'' Петрово, Управног одбора и Дирек-
тора Народне библиотеке у Петрову, у 
саставу: 

1. Душан С. Милотић  дипл.инж. 
машинства из Петрова - предсједник; 

2. Зоран Стјепановић дипл. ецц. из 
Петрова  - члан; 

3. Гордана Шешлак проф. разр.нас-
таве из Петрова  - члан; 

4. Јулијана Иличић дипл.правник из 
Карановца - члан; 

5. Јован Тодоровић комерцијалиста 
из Карановца - члан. 

 
Члан 2. 

Задатак комисије из члана 1. ове 
одлуке је да по истеку јавног конкурса за 
избор и именовање Управног одбора ЈУ. 
''Центар за социјални рад'' Петрово, 
Управног одбора и директора Народне 
библиотеке у Петрову изврши: контролу 
благовремености и потпуности пријава 
поднесених по јавном конкурсу,  контролу 
испуњавања тражених општих и посебних 
услова, састави листу са ужим избором 
најбољих кандидата који испуњавају 
критеријуме  за именовање, изврши улазне 
интервјуе са кандидатима који уђу у ужи 
избор те на основу резултата интервјуа 
утврди редослед кандидата за сваку 
оглашену позицију и исти достави Скуп-
штини општине Петрово на даље посту-
пање. 

 
Члан 3. 

            Поступак из претходног члана ове 
одлуке комисија је дужна спровести у року 
15. дана од дана истека јавног конкурса. 
 

Члан 4. 
            Комисија из члана 1. ове одлуке је 
привремено радно тијело Скупштине 
општине и окончањем посла из члана 2. 
одлуке има се сматрати распуштеним. 
 

Члан 5. 
            Ступањем ове одлуке на снагу 
престаје да важи  Одлука о именовању 
Комисије за избор и именовање Управног 
одбора Народне библиотеке у Петрову и 
Управног одбора ЈУ. Центар за социјални 
рад Петрово (''Службени гласник Репуб-
лике Српске'' број: 8/13). 
 

Члан 6. 
            Одлука ступа на снагу наредног да- 
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на од дана доношења, а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово.  

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-111-33/13 
Датум: 15.11.2013.  
_______________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 28. под ђ) и 31. под ђ) 
Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 121/12), члана 37. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
Општине Петрово“ број: 17/06), члана 134. 
Пословника Скупштине општине Петрово 
(„Службени гласник Општине Петрово “ 
број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након раз-
матрања Нацрта буџета општине Петрово 
за 2014. годину, Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 15.11. 
2013. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

  Скупштина општине Петрово смат-
ра да је Нацрт буџета општине Петрово за 
2014. годину (број: 02-014-1-292/13 од 
01.11.2013. године) добар полазни основ за 
израду приједлога овог документа и прих-
вата га. 
 

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: 01-013.2-52/13 
Датум: 15.11.2013.  
_______________________________________________________ 

10. 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05, 
7/07 и 10/13), а након разматрања Инфор-

мације о стању електро-енергетских обје-
ката и снабдијевању купаца електричном 
енергијом на подручју општине Петрово у 
2013. години, Скупштина општине Петро-
во на сједници одржаној дана 15.11.2013. 
године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о стању електро-
енергетских објеката и снабдијевању купа-
ца електричном енергијом на подручју 
општине Петрово у 2013. години, број 
3938/13-1/13 од 09.10.2013. године и прих-
вата 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: 01-013.2-53/13 
Датум: 15.11.2013.  
_______________________________________________________ 

11. 
На основу члана 56. став 1., алинеја 

2. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), 
сходно члану 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 101/04), члану 6. став 
1.тачка ц) Упутства о примјени Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени глас-
ник Бих“ број: 03/05 и 24/09) те члану 1.  
став 2.  Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине  („Службени гласник БиХ“ 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 70/06, 12/09 
и 60/10), начелник општине Петрово 
доноси  
 

О Д Л У К У 
о додјели Уговора за јавну набавку  изво-

ђења  радова: „Поправка и санација асфал-
тних путева на подручју општинеПетрово“ 

 

Члан 1. 
          „ГРАМАТ“ Грачаница изабарн је 
као најповољнији извођач радова у пос-
тупку Конкурентски захтјев- без објаве 
обавјештења „Поправка и санација асфал-
тних путева на подручју општине Пет-
рово“, референца број:02-014-7-102/13 од 
23.09.2013. године. 
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Члан 2. 
Уговор о јавној набавци радова: 

„Поправка и санација асфалтних путева на 
подручју општине Петрово“, референца 
број: 02-014-7-102/13 од 23.09.2013. годи-
не., закључиће се након истека 15 (пет-
наест) дана, од дана када је понуђач 
обавијештен о избору најповољнијег пону-
ђача радова. 

О б р а з л о ж е њ е 
Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
број 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 70/06, 12/09 
и 60/10), те подзаконским актима и 
осталим позитивним прописима из области 
јавних набавки. 

Поступак је спровела Администра-
тивна служба општине Петрово, а Коми-
сија за јавне набавке општине Петрово је 
након пријема и оцјене понуда упутила 
препоруку Начелнику општине Петрово да 
се као најповољнији понуђач изабере „Гра-
мат“ Грачаница. 

П о у к а  о  п р а в н о м  л и ј е к у 
Сваки понуђач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној 
набавци и који сматра да је уговорни орган 
у току поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама БиХ 
или подзаконских аката донесених на 
основу њега има право уложити приговор 
на поступак, сходно члану 50. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број 49/04). 

Приговор се подноси уговорном 
органу као првостепеној инстанци у 
жалбеном поступку у писаној форми у 
року од 5 (пет) дана од дана када је 
подносилац приговора стекао сазнање или 
је требао да сазна за наводну повреду  
Закона о јавним набавкама , али не касније 
од 1 (једне) године од наводне повреде у 
смислу члана 51.става1. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
број 49/04). Поправка и санација асфал-
тних путева на подручју општине Пет-
рово“, референца број:02-014-7-102/13 од 
23.09.2013.године. 
       
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-105/13 
Датум: 04.10.2013.  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12. 
          На основу члана 7. Став 2. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“ број: 49/04, 
19/05, 52/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10), У 
вези члана 5. став1., у смислу става 3., 
тачке под а) и ц) Упутства о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ („Служ-
бени гласник Бих“ број: 03/05 и 24/09) и 
члана 72. став 3. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04), начелник општине 
Петрово доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре у поступку Конку-
рентног захтјева- без објаве обавјештења  

за избор најповољнијег понуђача за израду 
главног пројекта бунара „Карановац 1“ 

општина Петрово 
 

I 
      Именује се Комисија за јавне набав-
ке за провођење процедуре у поступку 
Конкурентног захтјева - без објаве обавје-
штења за избор најповољнијег понуђача за 
израду главног пројекта бунара „Кара-
новац 1“ општина Петрово, Референца 
број: 02-014-7-107/13 од 15.10.2013. годи-
не,  у следећем саставу: 

1. Младен Томић,дипл.економиста- 
предсједник  

2. Јулијана Иличић, дипл.правник-
члан 

3. Драженка Максимовић, дипл.ин-
жењер геологије-члан 

4. Весна Петровић, дипл.економи-
ста-секретар 

 
II 

 

     Задатак чланова Комисије је да 
изврши отварање и вредновање понуда и 
предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

 

    Отварање понуда ће се извршити 
28.10.2013. године у 12 часова и 30 минута 
у просторијама општине Петрово. 
 

IV 

 

      Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у Службеном  
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гласнику општине Петрово. 
 
 

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

 

Број: 02-014-7-108/13 
Датум: 25.10.2013.  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава 
буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 200,00 КМ, са 
конта број 416129 – Субвенција за купо-
вину мјесечних карата за превоз ученика 
на конто 415219-Oстале непоменуте орга-
низације и удружења-Синдикална органи-
зација ОШ „Свети Сава“ Какмуж. 
(организациони код (00380130), период 
октобар 2013.године. 
        

Члан 2 
             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду и финансије.  
                                                                              

Члан 3. 
           Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 

 

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

 

Број: 02-014-1-283/13 
Датум: 24.10.2013.  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
14. 
На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05, 
118/05), члана 56. Статута општине Пет-
рово («Службени гласник општине Петро-
во» број 17/06), Начелник општине Петро-
во д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ДАВАЊЕ СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА У 
ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЕКОЛОШКИХ 

ДОЗВОЛА 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за давање 
стручног мишљења у поступку издавања 
еколошких дозвола у случајевима кад је 
општина надлежна за то. 
 

Члан 2. 
 Чланови комисије су: 
 1. Небојша Трифковић, дипл.инж. 
пољопривреде - предсједник,  
 2. Мира Катанић, дипл.правник, - 
члан, 

3. Зоран Трифковић, дипл.инж.шу-
марства - члан. 
  

Члан 3. 
 Задатак комисије је да проучи зах-
тјев, процијени ситуацију и документацију 
достављену уз захтјев и о томе сачини 
записник  који ће бити основа за издавање 
рјешења о еколошкој дозволи за сваки 
случај појединачно. 
 

Члан 4. 
 Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење о именовању 
Комисије за давање стручног мишљења у 
поступку издавања еколошких дозвола 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 01/09). 
 

Члан 5. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 
 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-36/13 
Датум: 11.10.2013.  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15.  
         На основу члана 72. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06) начелник  општине Петрово 
доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење 
„Програма кориштења подстицајних 

средстава за подизање нових пластеника у 
2013.години, на подручју општине 

Петрово“ 
 

I 
      Именује се Комисија за давање 
стручног мишљења у поступку спровођења 
„Програма кориштења подстицајних сред-
става за подизање нових пластеника у 
2013. години, на подручју општине Петро-
во“. 

II 
Чланови комисије су: 
1. Трифковић Небојша - предсјед-

ник 
2. Трифковић Зоран - члан 
3. Владо Симић - члан 

 

III 
Задатак чланова Комисије је да 

проучи захтјев, процијени ситуацију и 
документацију достављену уз захтјев и о 
томе сачини записник који ће бити основа 
за издавање рјешења о одобравању 
новчаних средстава за сваки случај 
појединачно. 

 

IV 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења и објавиће се у Службеном гласнику 
општине Петрово. 
 

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

Број: 02-014-4-34/13 
Датум: 09.10.2013.  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

16. 
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) у 
вези са Програмом кориштења подсти-
цајних средстава за подизање нових плас-
теника у 2013. години на подручју опш-
тине Петрово („Службени гласник општи- 
не Петрово“ број 4/13), начелник општине 
Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВОГ 
ПЛАСТЕНИКА 

 

1. Пољопривредном произвођачу  

Стјепановић Миленку са ЈМБГ: 
2106966122153 из Какмужа, општина 
Петрово, признаје се право на новчани 
подстицај у износу од 500.00 КМ, за по-
дигнути нови пластеник на регистрованом 
пољопривредном газдинству РБПГ: 
12016200631. 

2. Новчана средства ће пољоприв-
редном произвођачу бити исплаћена на 
текући рачун број: 562-005-80864124-28 
код НЛБ Развојна Банка. 

Образложење 
Пољопривредни произвођач Стјепа-

новић Миленко из Какмужа, обратио се 
општини Петрово актом наш број 02-
917/13 од 27.09.2013. године са захтјевом 
за кориштење подстицајних средстава за 
подизање новог пластеника. Начелник 
општине Петрово је Рјешењем број 02-014-
4-34/13 од 09.10.2013. године, именовао 
Комисију за спровођење „Програма кори-
штења подстицајних средстава за поди-
зање нових пластеника у 2013. години, на 
подручју општине Петрово“. Комисија је 
по захтјеву, изласком на терен дана 09.10. 
2013. године, Записником број 03-30-1-
139/13, констатовала да подносилац зах-
тјева има сву потребну документацију 
прописану Програмом (Фактура број 
13130, фискални рачуни број 58806 и 
200537, као докази о купљеном материјалу 
за иградњу пластеника, копију Л.К, копију 
банковне картице), да је именовани на 
своме породичном пољопривредном газ-
динству, властитим радом и радом чланова 
свога пољопривредног газдинства подигао 
нови пластеник површине 200м2 (димен-
зије новосаграђеног пластеника 7,15m x 
28m). Именовани пољопривредни произво-
ђач поред овог новосаграђеног пластеника 
на свом газдинству има још четри поди-
гнута пластеника гдје сада укупна површи-
на под пластеницима износи око 1100м2. 
Новосаграђени пластеник пољопривредни 
произвођач планира за проширење своје 
пољопривредне производње гдје са чла-
новима своје породице обавља производњу 
расада и поврћа у заштићеном простору 
намјењеном за продају на тржишту. Коми-
сија је на основу увиђаја и чињеничног 
стања утврдила да су испоштовани сви 
критеријуми и мјере сходно „Програму 
кориштења подстицајних средстава за по-
дизање нових пластеника у 2013. години, 
на подручју општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 4/13), те је 
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подносилац захтјева испунио све услове за 
новчани подстицај 2,50 КМ/m2 за корисну 
површину новоизграђног пластеника, па је  
због тога по захтјеву рјешено као у диспо-
зитиву овог рјешења. 

Против овог рјешења може се уло-
жити приговор начелнику општине Петро-
во у року од 8 (осам) дана од дана пријема. 
 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-4-35/13 
Датум: 11.10.2013.  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17.  
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи (Службени гласник РС, 
број 101/04, 42/05. и 118/05.) и члана 31.  
тачка в), а  у вези са чланом  28. тачком д)  
Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 121/12), те члана 56. Статута 
општине Петрово („Службени гласник 
општине Петрово„ број 17/06) Начелник 
општине Петрово доноси 

   
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА  БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Утврђује се Нацрт  буџета општине 
Петрово за 2014. годину са прегледом пла-
нираних буџетских средстава и буџетских 
издатака у табеларном прегледу који је са-
ставни дио ове одлуке. 
 Планирана буџетска средства: 
 - Порески приходи  2.022.880,00 КМ 
 - Непорески приходи 235.290,00 КМ 
 - Грантови           500,00 КМ 
 - Трансфери између буџетских једи-
ница                           135.000,00 КМ 

УКУПНО:           2.393.670,00 КМ 
 Планирани буџетски издаци: 
 -  Расходи за лична примања                                        
                                                 842.439,00 КМ    
 -  Расходи по основу коришћења ро-
ба и услуга                              462.761,00 КМ 
 -  Расходи финансирања и др. фина-
нс.трошкови                             77.170,00 КМ 
 - Субвенције               122.500,00 КМ 
 -  Грантови                  174.200,00 КМ                                                       
            -  Дознаке на име социјалне заштите                           
                                                 357.300,00 КМ 
            -  Буџетска резерва      55.000,00 КМ 

            -  Издаци за произведену сталну 
имовину                                  154.950,00 КМ 
            -  Издаци за непроизведену сталну 
имовину                                    25.000,00 КМ 
            -  Издаци за залихе материјала, робе 
и сит.инв.                                    3.250,00 КМ 
            -   Издаци за отплату дугова                                      
                                                 119.100,00 КМ 

УКУПНО:           2.393.670,00 КМ 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана  доношења, а биће објављена 
у Службеном гласнику општине Петрово.   

 

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

Број: 02-014-1-298/13 
Датум: 01.11.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

18. 
          На основу члана 56. став 1., алинеја 
2. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), 
сходно члану 72. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Ср-
пске“ број 101/04), члану 6. став 1.тачка ц) 
Упутства о примјени Закона о јавним на-
бавкама БиХ („Службени гласник Бих“ 
број: 03/05 и 24/09) у вези члана 38.став 5. 
Закона о јавним набавкама Босне и Херце-
говине („Службени гласник БиХ“ број: 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), Начелник општине Петрово доноси  
 

О Д Л У К У 
о обустављању поступка додјеле уговора 

за израду главног пројекта бунара 
„Карановац Б1“  општина Петрово, 

референца :02-014-7-107/13 од 
15.10.2013.године 

 

Обуставља се поступак додјеле уго-
вора за израду главног пројекта бунара 
„Карановац Б1“ општина Петрово, по кон-
курентском захтјеву за достављање понуда 
број: 02-014-7-107/13 од 15.10.2013.године, 
јер је број примљених квалификованих по-
нуда  мањи од 3 (три) и не обезбјеђује 
стварну конкуренцију. 

О б р а з л о ж е њ е 
          Поступак јавне набавке проведен је у 
складу са одредбама Закона о јавним на-
бавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
број 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 70/06, 12/09 
и 60/10), те подзаконским актима и оста-
лим позитивним прописима из области 
јавних набавки. 
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       Поступак је спровела Администра-
тивна служба општине Петрово, а Коми-
сија за јавне набавке општине Петрово је 
након пријема и оцјене понуда упутила 
препоруку Начелнику општине Петрово да 
се поступак набавке обустави у складу са 
чланом 12.став 1, тачка б), подтачка 5. 
Закона о јавним набавкама БиХ, јер број 
примљених квалификованих понуда је ма-
њи од 3 (три). Наиме предузећа Д.О.О. 
„Ипин“ Бијељина и Д.О.О. „Јантар Група“ 
Бијељина су захтијевала аванс, што није у 
складу са тендерском документацијом. 

Начелник општине је прихватио 
препоруку Комисије за обустављање пос-
тупка и донио одлуку као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м  л и ј е к у 
        Сваки понуђач који има легитиман 
интерес за конкретан уговор о јавној на-
бавци и који сматра да је уговорни орган у 
току поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама БиХ 
или подзаконских аката донесених на 
основу њега има право уложити приговор 
на поступак. 
      Приговор се подноси уговорном 
органу као првостепеној инстанци у жал-
беном поступку у писаној форми у року од 
5 (пет) дана од дана када је подносилац 
приговора стекао сазнање или је требао да 
сазна за наводну повреду  Закона о јавним 
набавкама, али не касније од 1 (једне) го-
дине од наводне повреде у смислу члана 
51. става 1. Закона о јавним набавкама БиХ 
 ( „Службени гласник БиХ“ број 49/04). 
 
                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-109/13 
Датум: 12.11.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

19. 
На основу члана 104. став 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени глас-
ник Републике Српске, број 101/04, 42/05. 
и 118/05.) и члана  26.  Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 121/12), 
начелник општине, доноси   

 
О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ РАСПРАВА 
О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Јавне расправе о Нацрту буџета за  

2014. годину, одржаће се у следећим 
терминима:  
  1. 26.11.2013. год. (уторак) у 18 ча-
сова    МЗ Кртова 
  2. 26.11.2013. год. (уторак) у 20 ча-
сова    МЗ Порјечина 
  3. 27.11.2013. год. (сриједа) у 16 ча-
сова    МЗ Калуђерица 
  4. 27.11.2013. год. (сриједа) у 18 ча-
сова    МЗ Сочковац 
  5. 27.11.2013. год. (сриједа)  у 20 ча-
сова    МЗ Карановац 
  6. 28.11.2013.год. (четвртак) у 10 ча-
сова    Буџетски корисници 
  7. 28.11.2013.год. (четвртак) у 17 ча-
сова    МЗ Петрово 

 8. 28.11.2013. год. (четвртак) у 19 
часова МЗ Какмуж 
 Јавне расправе ће спровести Одје-
љење за привреду и финансије Админи-
стративне службе општине Петрово. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана  доношења, а биће објављена 
у Службеном гласнику општине Петрово. 

 

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

Број: 02-014-1-304/13 
Датум: 14.11.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

20. 
На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 1.230,00 КМ, са 
конта број 511234 – Издаци за инвести-
ционо одржавање, реконструкцију и адап-
тацију вањског освјетљења, тротоара и ог-
рада на конто 511192- Издаци за прибав-
љање комуникационих и електро водова 
(организациони код (00380130), период но-
вембар  2013. године. 

        
Члан 2. 

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

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

Број: 02-014-1-303/13 
Датум: 14.11.2013.  
_________________________________________________________________________________________ 

21. 
ОГЛАС 

 
Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Администра-
тивне службе општине Петрово на основу 
рјешења број: 05/4-372-1/13 од 28.10.2013. 
године, извршило је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број: 01-6 упис осни-
вања Заједнице етажних власника „А4 број 
9 Колона“ Ул. „Колона 15. мај“ број 9 
Петрово са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште заједнице: Зајед-
ница етажних власника „А4 број 9 Колона“ 
Ул. „Колона 15. мај“ број 9 Петрово. 

Оснивачи: 8 етажних власника згра-
де. 

Дјелатност: 68.20 изнајмљивање и 
пословање  сопственим некретнинама или 
некретнинама узетим у закуп. 

Иступа у правном промету само-
стално у оквиру дјелатности, за обавезе 
одговара цјелокупном имовином, чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела 
у плаћању трошкова одржавања зграде. 

 Заједницу заступа Јовић Радислава, 
предсједник Скупштине Заједнице етаж-
них власника, самостално и без ограни-
чења. 
      

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 
                 Драженка Максимовић, с.р 

 
Број: 05/4-372-1/13 
Датум: 28.10.2013. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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