
 
 

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

Број: 14  Петрово,  29.12.2011. године          Година: XIX 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
1. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 17/06), а у 
вези са чланом 8. став 3. Закона о порезу на 
непокретности (Службени гласник Републике 
Српске број 110/08), Скупштина општине Пе-
трово на сједници одржаној дана 26.12.2011. 
године донијела је 

  
О Д Л У К У 

О  ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

     
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина сто-
пе пореза на непокретности које се налазе на 
подручју општине Петрово. 

За 2012. годину висина стопе пореза 
износи  0,2 %. 
  

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-134/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

2. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05), члана 8. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске“, број 112/06), члана 37. Статута оп-
штине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово, број 17/06) и члана 3. Одлуке о из-
јашњавању о понудама за куповину непокрет-
ности по праву прече куповине („Службени 
гласник општине Петрово“, број 8/07), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 26.12.2011. године, донијела је  

 
 

О Д Л У К У  
О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О ПРОДАЈИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 
 Прихвата се понуда Јевтић (Јован) То-

де из Какмужа за продају непокретности,  оз-
начене као к.ч. 3528 „Унка“ њива 4. класе од 
1.347 м2 уписана у Посједовни лист број 1537 
КО Петрово, посједник у дијелу 1/1, што се по 
старом премјеру односи на дио парцеле 328/3 
„Умка“ ораница од 928 m2 

и дио 327/1 „Сухо-
поље“ ораница од 2507 m2 уписане у зк.ул 
број 14 КО Петрово-Лужани, сувласник у ди-
јелу 325/2880, по купопродајној цијени од 
7,00 КМ/ m2. 
 

Члан 2. 
Новчана средства за исплату купопро-

дајне цијене биће обезбијеђена из средстава 
Развојног програма Републике Српске – реа-
лизација пројекта „Пројектовање и опремање 
пословних зона – изградња привредне инфра-
структуре у општини Петрово“. 

Трошкови израде уговора, као и трош-
кови укњижбе посједа и права власништва па-
дају на терет Општине. 
 

Члан 3. 
За закључивање и потписивање купо-

продајног уговора овлаштен је Начелник опш-
тине. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнике општине Петрово.                                                                                                                          

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                          
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-135/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

3. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05), члана 8. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске“, број 112/06), члана 37. Статута опш-
тине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово, број 17/06) и члана 3. Одлуке о из-
јашњавању о понудама за куповину непокре-
тности по праву прече куповине („Службени 
гласник општине Петрово“, број 8/07), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 26.12.2011. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  
О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О ПРОДАЈИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 
 Прихвата се понуда Јовић (Милан) 

Бранe из Петрова за продају непокретности,  
означене као к.ч. 3527 „Суво Поље“ њива 5. 
класе од 1.342 m2 уписана у Посједовни лист 
број 938 КО Петрово, посједник у дијелу 1/1, 
што се по старом премјеру односи на дио 
парцеле 327/1 „Сухопоље“ ораница од 2507 
m2 уписане у зк.ул број 14 КО Петрово-Лу-
жани, сувласник са дијелом од 1/96, по ку-
попродајној цијени од 7,00 КМ/ m2. 
  

Члан 2. 
Новчана средства за исплату купопро-

дајне цијене биће обезбијеђена из средстава 
Развојног програма Републике Српске – реа-
лизација пројекта „Пројектовање и опремање 
пословних зона – изградња привредне инфра-
структуре у општини Петрово“. 

Трошкови израде уговора, као и трош-
кови укњижбе посједа и права власништва 
падају на терет Општине. 
 

Члан 3. 
За закључивање и потписивање купо-

продајног уговора овлаштен је Начелник опш-
тине. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнике општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-136/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

4. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05), члана 8. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске“, број 112/06), члана 37. Статута опш-
тине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово, број 17/06) и члана 3. Одлуке о из-
јашњавању о понудама за куповину непок-
ретности по праву прече куповине („Служ-
бени гласник општине Петрово“, број 8/07), 
Скупштина општине Петрово на сједници од-
ржаној дана 26.12.2011. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  
О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О ПРОДАЈИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 
 Прихвата се понуда Лазић (Недељко) 

Луке из Петрова за продају непокретности,  
означене као к.ч. број 3529 „Суво Поље“ њива 
3. класе од 11.268 m2 уписане у Посједовни 
лист број 366 КО Петрово, посједник у дијелу 
1/1, а што се по старом премјеру односи на 
дио парцеле 331 „Сухо Поље“ ораница од 
10360 m2 уписане у зк.ул број 68 КО Петрово-
Лужани, сувласник са дијелом 1/5, као и на 
дијелове парцела 328/2, 328/6 и 328/7 КО 
Петрово-Лужани, по купопродајној цијени од 
7,00 КМ/ m2. 
 

Члан 2. 
Новчана средства за исплату купопро-

дајне цијене биће обезбијеђена из средстава 
Развојног програма Републике Српске – реа-
лизација пројекта „Пројектовање и опремање 
пословних зона – изградња привредне инфра-
структуре у општини Петрово“. 

Трошкови израде уговора, као и тро-
шкови укњижбе посједа и права власништва 
падају на терет Општине. 
 

Члан 3. 
За закључивање и потписивање купо-

продајног уговора овлаштен је Начелник оп-
штине. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у Слу-
жбеном гласнике општине Петрово. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-137/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 
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5. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 18/05), члана 37. 
Статута општине Петрово (''Службени гла-
сник општине Петрово'' број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 26.12.2011. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1. 
           Прихвата се пренос права власништва 
на непокретностима  означеним као к.ч. број 
1391/8 ''Селиште'', приступни пут, површине 
939 м2 и к.ч.број 1393/5 ''Барица'', пашњаци 1. 
класе,површине 534 м2, уписане у посједовни 
лист број 56/22 за к.о. Сочковац, што по ста-
ром премјеру одговара: к.ч.број 236/24, пут 
површине 939 м2 и к.ч.број 235/10, ''Селиш-
те,'' пашњак 1. класе површине 534 м2,  упи-
сане у зк.ул. број 22 за к.о. Сочковац, са 
Предузећа за експлоатацију и промет глине и 
пијеска ''Сочковац'' а.д. Сочковац на Општину 
Петрово, без накнаде, па се даје сагласност на 
уговор „ОПУ–1302/2011“ нотарски обрађен и 
овјерен од стране нотара Јеле Ђурић из До-
боја. 
 

Члан 2. 
            На име преноса непокретности из пре-
тходног члана ове одлуке, Општина Петрово 
се у поступку легализације бесправно изгра-
ђеног објекта Предузећа за експлоатацију гли-
не и пијеска ''Сочковац'' а.д. Сочковац , из-
грађеног на парцели означеној као к.ч.број 
1393/3 к.о. Сочковац  а којој по старом прем-
јеру између осталих парцела одговар и к.ч. 
број 231/9 ''Барица'' двориште од 1232 м2 и 
кућа од 166 м2, уписана у зк.ул.број 445 за 
к.о. Сочковац, која се у земљишним књигама 
води као државна својина са дијелом 1/1, 
дриче права на накнаду  која јој припада у ск-
ладу са чланом 330 а. став 3. Закона о ства-
рним правима (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 124/08, 58/09, 95/11).     
 

Члан 3. 
            Овлашћује се Начелник општине да 
Земљишно-књижном уреду  надлежног суда 
поднесе захтјев за укњижбу права власништва 
на непокреностима из члана 1. ове одлуке на 
Општину Петрово.     
 

Члан 4. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Петрово''.   

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-138/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

6. 
            На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05),) члана 11. став 1. 
и став 2. под в. Закона о систему јавних слу-
жби (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 68/07), члана  37. Статута општине Пет-
рово (''Службени гласник општине Петрово'' 
број. 17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана  26.12.2011. године, 
донијела   је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ  О ОСНИВАЊУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 
            Овом одлуком врши се усклађивање  
дјелатности код Туристичке организације 
''Петрово'' Петрово са Законом о класифи-
кацији дјелатности и регистру пословних су-
бјеката по дјелатностима у Републици Ср-
пској (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 74/10) и Уредбом о класификацији дјела-
тности Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 119/10). 
 

Члан 2. 
            У одлуци о оснивању Туристичке орга-
низације (''Службени гласник општине Пет-
рово'' број: 13/05 и 6/09), члан 10. мијења се и 
измјењен гласи: 

Туристичка организација обавља сле-
деће основне дјелатности: 

79.12   Дјелатност тур-оператера; 
79.90 Остале резервацијске услуге и 

припадајуће дјелатности 
• Услуге пружања помоћи туристима: 
- Давање туристичких информација 

посјетиоцима, 
- Дјелатност туристичких водича, 
- Дјелатности туристичке промоције; 
55.90   Остали смјештај за туристе; 
77.21 Изнајмљивање и давање у закуп 

(лизинг) опреме за рекреацију и спорт: 
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- Бицикли, 
- Лежаљке и сунцобрани, 
- Скије, 
- Остала спортска опрема; 
74.90 Остале стручне, научне и техни-

чке  дјелатности д.д. у туризму; 
73.20 Истраживање тржишта и испити-

вање јавног мњења; 
 93.19 Организовање састанака и пос-
ловних сајмова; 

93.19  Остале спортске дјелатности: 
- Дјелатности припреме, спровођења и 

промовисања спортских догађаја, са или без 
спортских објеката; 

91.03 Рад историјских мјеста, грађеви-
на и сличних знаменитости за посјетиоце: 

- Рад и заштита историјских мјеста и 
грађевина. 

 
Члан 3. 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-139/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05) , члана  37. 
Статута општине Петрово (''Службени гла-
сник оштине Петрово'' број: 17/06 ) и члана 
19. став 1. тачке 2. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник општине Пет-
рово'' број: 68/07), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 26.12.2011. 
године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНЕ 
СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

''ПЕТРОВО'' ПЕТРОВО 
 

I 
            Даје се сагласност на Статут о измјени 
статута Туристичке организације „Петрово“ 
Петрово, број: 89/11 од 30.11.2011 године. 
 

II 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

 од објављена у ''Службеном гласниклу опш-
тине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-140/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

8. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 26.12.2011. године донијела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРОДАЈИ ОТПАДНОГ ЖЕЉЕЗА 
  

Члан 1. 
  Општина Петрово ће извршити продају  
отпадног жељеза које је власништво општине 
и које није у употреби. 

Отпадно жељезо чини: 
- 3 котловска получланка ремонтованог 

котла централног гријања у згради општине, 
- жељезна конструкција моста са ријеке 

Прење на локалном путу 007 у МЗ Карановац, 
-отпадно жељезо, које се налази у обје-

кту општине на Лужањку. 
 

Члан 2. 
За провођење поступка продаје овла-

шћује се Комисија за јавне набавке општине 
Петрово. 

Обавјештење о продаји ће се објавити 
у једном од дневних листова већег тиража и 
путем Радија Републике Српске-студио Пет-
рово. 

Продају провести по систему прику-
пњаља понуда у затвореним ковертама, чији 
број неможе бити мањи од три. 

Рок за достављање понуда ради купо-
вине отпадног жељеза ће бити 15 дана. 

Почетна цијена за продају отпадног 
жељеза износи 0,35 КМ/кг, фцо. продавац. 

 

Члан 3. 
Изузетно од члана 2. ове одлуке, же-

љезна конструкција из члана 1. став 2. алинеја 
друга, може се продати и путем непосредне 
погодбе по цијени која неможе бити нижа од 
3.000,00 КМ. 
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Члан 4. 
За реализацију ове одлуке овлашћује се 

начелник општине.   
                                                          

Члан 5. 
  Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-141/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 26.12.2011. године донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА 

   
Члан 1. 

Преноси се право власништва над ра-
бљеним специјалним ватрогасним возилом 
ТАМ 150 Т 11БВГ, погон возила 6 x 6, 
капацитет резервоара воде 4000 л, капацитет 
пумпе 2400 л/мин, бацач воде од 800-2400 
л/мин, снага мотора 110 КW, тип мотора 
Ф6Л413, маса возила 7880 кг, највећа 
дозвољена маса 11400 кг, година производње 
1994, број шасије VZ2150011MTT00732  и 
број мотора 911 006 292, без накнаде и 
ограничења, са општине Петрово на Добро-
вољну батрогасну јединицу Петрово. 
  

Члан 2. 
  Вриједност средства  из члана 1. ове 
одлуке износи 42.050,35 КМ. 
  

Члан 3. 
 За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине који ће са Добровољном 
ватрогасном јединицом закључити уговор о 
преносу власништва, а Одјељењу за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности се налаже 
да изврши искњижавање средства  из члана 1. 
ове одлуке, из Књиге основних средстава. 
  

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

Службеном гласнику  општине Петрово.   
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                 
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-142/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

10. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово, на сједници одр-
жаној дана  26.12.2011.  године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ 
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МЗ. ВАСИ-
ЉЕВЦИ ЗА НАСЕЉЕНО МЈЕСТО 

МИЧИЈЕВИЋИ 
 

Члан 1. 
У називу  Одлуке о одобравању нов-

чаних средстава Мјесној заједници Васи-
љевци за насељено мјесто Мичијевићи (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'' број: 
12/11), ријеч ''Васиљевци'' замјењује ријеч 
''Пањик''. 
 

Члан 2. 
Члан 1.одлуке мијења се и гласи: 

''Одобравају се новчана средства из 
буџета општине Мјесној заједници Пањик, 
насељено мјесто Мичијевићи, општина Лу-
кавац, у износу од 3.000,00 КМ на име са-
нације локалног путног правца Митровићи-
мјесно гробље''. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-143/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

11. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 17/06), Ску-
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пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 26.12.2011. године донијела је 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
СЛУЖБЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о раду Службе цивилне заштите општине Пе-
трово за 2011. годину, број  02-014-2-409/11 
од 08.12.2011. године, који је саставни дио 
ове одлуке. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-144/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

12. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 26.12.2011. године донијела је 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  
ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Скупштина општине усваја Извјештај 
о водоснабдијевању за 2011. годину, број  
116/11 од 14.12.2011. године, који је саставни 
дио ове одлуке. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-145/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

13. 
На основу члана 30. Закона о локалној  

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних 
служби («Службени гласник Републике Срп-
ске» број  68/07), члана 37. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 26.12.2011. 
године, донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

„ПЕТРОВО“  ПЕТРОВО ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине Петрово даје саг-
ласност на Програм рада Туристичке орга-
низације „Петрово“ Петрово за 2012. годину, 
број 91/11 од 01.12.2011. године, који је сас-
тавни дио ове одлуке. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-146/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

14. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних 
служби («Службени гласник Републике Ср-
пске» број  68/07), члана 37. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 26.12.2011. 
године, донијела је следећу 

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
РАДА И ПОСЛОВАЊА НАРОДНЕ БИБ-
ЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 Скупштина општине Петрово даје саг-
ласност на План рада и пословања Народне 
библиотеке у Петрову за 2012. годину, број 
01/1-620-89/11 од 10.12.2011. године, који је 
саставни дио ове одлуке. 
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Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-147/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

15. 
 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних 
служби («Службени гласник Републике Ср-
пске» број  68/07), члана 37. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Петро-
во» број 17/06), Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној дана 26.12.2011. године, 
донијела је следећу 

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ 

ПЕТРОВО ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине Петрово даје саг-
ласност на Програм рада ЈУ „Центар за со-
цијални рад“ Петрово за 2012. годину, број 
02-40-257/11 од 08.12.2011. године, који је са-
ставни дио ове одлуке. 
 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-148/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

16. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 5. 
Закона о јавним предузећима («Службени 
гласник Републике Српске» број 75/04, 78/11), 
члана 37. Статута општине Петрово («Слу-
жбени гласник општине Петрово» број 17/06), 
Скупштина општине Петрово у функцији 
Скупштине ЈП „Центар за културу и обра-

зовање“ Петрово, на сједници одржаној дана 
26.12.2011. године, донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ЈП „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРА-
ЗОВАЊЕ“ ПЕТРОВО ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 Скупштина општине Петрово даје саг-
ласност на Програм рада ЈП „Центар за ку-
лтуру и образовање“ Петрово за 2012. годину, 
број 119-12/11 од 08.12.2011. године, који је 
саставни дио ове одлуке. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-149/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

17. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 26.12.2011. године донијела је 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ СТУДИЈЕ ВОДОСНАБДИ-

ЈЕВАЊА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
  

Члан 1. 
  Усваја се Студија водоснабдијевања 
општине Петрово, урађена од стране Преду-
зећа за инжињеринг, пројектовање и конса-
лтинг „ВОДИНГ 92“ Д.О.О. Бијељина, авгу-
ста 2011. године, а финанирана од стране 
МДГ-Ф Демократска економска управа водос-
набдијевањем, број 05/1-198/11 од 02.12.2011. 
године. 

 

Члан 2. 
Студија водоснабдијевања општине 

Петрово се састоји од текстуалног дијела са 
графичким прилозима у штампаном облику и 
у електронском облику. 

 

Члан 3. 
Студију водоснабдијевања општине 
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Петрово чини: 
1. Мастер плана водоснабдијевања оп-

штине Петрово за период до 2035. године, 
2. Приоритетни план инвестиционих 

мјера за период од 10 година, 
3. Студија изводљивости  за приорите-

тна улагања. 
 

Члан 4. 
Документ „Студија водоснабдијевања 

општине Петрово“ је саставни дио ове одлуке. 
                                                          

Члан 5. 
 За имплементацију Студије задужује се 
Административна служба општине Петрово и 
комунално предузеће. 
 

Члан 6. 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Петрово“.       

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-155/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

18. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 18/05), члана 37. 
Статута општине Петрово (''Службени гла-
сник општине Петрово'' број 17/06), члана  85. 
став 1. Пословника Скупштине општине Пе-
трово (''Службени гласник општине Петрово'' 
број 10/05 и 7/07), Скупштина општине Пе-
трово на сједници одржаној дана 26.12.2011. 
године, донијела је 

                                                                    

П Р О Г Р  А М А   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У  

2012.  ГОДИНИ 
     

I – УВОД 
            Полазећи од улоге и позиције општине 
као јединице локалне самоуправе, и Закона о 
локалној самоуправи, који локалну само-
управу дефинише као право грађана да не-
посредно и преко својих слободно и демо-
кратски изабраних представника учествују  у 
остваривању заједничких интереса  становни-
ка локалне заједнице, као и право и спосо-
бност органа локалне  самоуправе да регу-
лишу и управљају у границама закона јавним 
пословима који се налазе у њиховој надле-
жности, а у интересу локалног становништва, 

Скупштина општине Петрово својим дјело-
вањем у 2012. години стварат ће правне прет-
поставке за  самоодрживост општине као ло-
калне заједнице, већи стандард грађана, побо-
љшање услуга  општинске администрације, 
јачање финансијске дисциплине и стварање 
ефикасне локалне управе. 
            Овај програм рада представља оквирни 
обим послова који ће бити предмет скуп-
штинске расправе и одлучивања у 2012. го-
дини. 
             Програм рада за 2012. годину оставља 
могућност да се у оквиру  закона и Статута 
општине, Скупштина општине бави и свим 
другим питањима које наметне друштвена, 
економска или политичка  ситуација. 
             Скупштина општине ће расправљати и 
одлучивати и о свим другим питањима која 
нису предвиђена овим програмом рада а која 
произилазе или произиђу из закона и других 
законских или подзаконских аката, из захтјева 
грађана, одборника, правних лица или из 
потребе да се из надлежности Скупштине оп-
штине одређено питање стави на дневни ред 
Скупштине. 
            Програмом рада утврђују се конкретна 
питања, оквирни рокови и носиоци припреме 
аката. 
            Питања и теме у програму рада Ску-
пштине општине за 2012. годину разврстане 
су квартално - по тромјесечјима. 
 
     II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА. 
 

ЈАНУАР – МАРТ 
1. Обрачун буџета општине за 2011. 

годину. 
Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-

нансије и друштвене дјелатности; 
2. Извјештај о извршењу буџета оп-

штине у 2011. години. 
Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-

нансије и друштвене дјелатности; 
3. Извјешта о раду начелника опш-

тине за 2011. годину. 
Обрађивач: Начелник општине; 
4. Извјештај о кандидованим, окон-

чаним и нереализованим пројектима у 
2011. години, са приједлогом мјера за реа-
лизацију. 

Обрађивач: надлежна одјељења Адми-
нистративне службе општине; 

5. Информација о обављању ветери-
нарске заштите животиња на општини. 
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Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

6. Информација о стању у области 
шумарства на подручју општине. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

7. Приједлог одлуке о подстицајима 
у пољопривреди за 2012. годину. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

8. Приједлог Одлуке о помоћи поро-
дицама са више чланова домаћинства у 
2012. години. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

9. План и програм капиталних ула-
гања у 2012. години. 

Обрађивач: надлежна одјељења Адми-
нистративне службе општине; 

10. Програм утрошка намјенских 
средстава из буџета општине у 2012. го-
дини. 

Обрађивач: надлежна одјељења Адми-
нистративне службе општине; 

11. Извјештај о рјешавању предмета 
у управном поступку у 2011. години. 

Обрађивач: надлежна одјељења Адми-
нистративне службе општине; 

12. Приједлог Одлуке о организаци-
ји манифестације „Васкршњи крос“ у 2012. 
години. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

13. Извјештај о наплати такси у 
2011. години. 

Обрађивач: надлежна одјељења Адми-
нистративне службе општине; 

14. Извјештај о утрошку намјенских 
средстава у 2011. години. 

Обрађивач: надлежна одјељења Адми-
нистративне службе општине; 

15. Приједлог Одлуке о организаци-
ји манифестације „Озренски планинарски 
маратон“ у 2012. години. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

16. План прољетне сјетве на подру-
чју општине Петрово. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

17. Приједлог Одлуке о радном вре-
мену угоститељских објеката. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи- 

нансије и друштвене дјелатности; 
18. Извјештај о реализацији скупш-

тинских одлука и закључака у 2011. го-
дини. 

Обрађивач: надлежна одјељења Адми-
нистративне службе општине; 

19. Извјештаји о раду Одјељења Ад-
министративне службе општине у 2011. 
години. 

Обрађивач: одјељења Администрати-
вне службе општине; 

20. Извјештај о раду Стручне службе 
Скупштине општине у 2011. години. 

Обрађивач: Стручна служба Скупш-
тине општине; 

21. Извјештај о раду Скупштине оп-
штине у 2011. години. 

Обрађивач: Стручна служба Скупшти-
не општине и предсјеник Скупштине опш-
тине; 

22. Приједлог Плана и програма ула-
гања у комуналну инфраструктуру – одр-
жавања заједничке комуналне потрошње у 
2012. години. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

23. Приједлог Плана и програма одр-
жавања улица, локалних и некатегори-
саних путева. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

24. Приједлог Одлуке о одржавању 
уличне расвјете. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

25. Приједлог одлука о реконстру-
кцији и одржавању водовода. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

26. Прједлог Одлуке о одржавању 
јавних површина. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

27. Приједлог Одлуке о субвенцији 
комуналних услуга одређеним категори-
јама становништва. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

28. Извјештај о раду комуналне по-
лиције у 2011. години, 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

29. Приједлог Одлуке о утврђивању  
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и упућивању нацрта измјене Урбанисти-
чког плана Петрово у јавну расправу. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

30. Извјештај о стању уличне рас-
вјете  на простору општине Петрово у 2011. 
години, са приједлогом мјера. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

31. Приједлог Одлуке о утврђивању 
просјечне, коначне грађевинске цијене м2 
корисне стамбене површине на подручју 
општине у 2011. години. 
 Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

32. Планови и програми рада и пос-
ловања јавних предузећа и установа чији је 
оснивач општина Петрово, за 2012. годину; 

Обрађивач: јавна предузећа и установе; 
33. Извјештаји о раду и пословања 

јавних предузећа и установа чији је ос-
нивач општина Петрово, за 2011. годину; 

Обрађивач: јавна предузећа и установе; 
34. Приједлог Одлуке о утрошку но-

вчаних средстава од прве емисије обвез-
ница. 

Обрађивач: ЈКП „Вода“ Петрово и 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности; 

35. Приједлог Одлуке о преносу пра-
ва кориштења – власништва над основним 
средствима са општине на ЈКП „Вода“ Пе-
трово. 

Обрађивач: Надлежна одјељења; 
36. Приједлог Одлуке о давању саг-

ласности на цјеновник комуналних услуга. 
Обрађивач: ЈКП „Вода“ Петрово; 
37. Приједлог одлуке о именовању 

Надзорног одбора ЈП „Центар за културу и 
образовање Петрово“ Петрово. 

Обрађивач: Комисија за провођење по-
ступка избора Надзорног одбора; 

38. Приједлог Одлуке о именовању 
члана Надзорног одбора ЈКП „Вода“ Пет-
рово. 

Обрађивач: Комисија за провођење по-
ступка избора Надзорног одбора; 

39. Информација о стању привреде 
на подручју општине Петрово. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

 

АПРИЛ – ЈУНИ 
1. Извјештај о извршењу буџета оп- 

штине за период 01.01. – 30.03.2012. године. 
Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-

нансије и друштвене дјелатности; 
2.  Информација о стању у области 

запошљавања на подручју општине у 2011. 
години. 

Обрађивач: Завод за запошљавање Ре-
публике Српске – Биро Петрово; 

3. Информација о стању у области 
задругартва и пољопривреде. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

4.  Информаија о стању у области ја-
вног информисања на подручју општине. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

5. Информација о упису ученика у 
први разрен основних школа. 

Обрађивач: ОШ. „Вук Караџић“ Пет-
рово и ОШ. „Свети Сава“ Какмуж; 

6. Приједлог Одлуке о допунским 
правима бораца, ратних војних инвалида, 
цивилних жртава рата, породица поги-
нулих бораца и породица цивилних жртава 
рата у 2012. години. 

Обрађивач: Одјељење за општу упра-
ву. 

7. Приједлог Одлуке о расписивању 
Јавног конкиурса за избор и именовање 
Општинске изборне комисије Петрово. 

Обрађивач: Стручна служба Скупшти-
не општине. 

8. Приједлог Одлуке о именовању 
Комисије за избор Општинске изборне ко-
мисије Петрово. 

Обрађивач: Комисија за избор и име-
новање и Стручна служба Скупштине опш-
тине; 

9. Приједлог Одлуке о разрјешењу 
Општинске изборне комисије Петрово. 

Обрађивач: Стручна Служба Скупшти-
не општине; 

10. Приједлог Одлуке о именовању 
општинске изборне комисије Петрово. 

Обрађивач: Комисија за избор Општи-
нске изборне комисије и Стручна служба 
скупштине општине; 

11. Извјештај о реализацији Плана 
и програма одржавања улица, локалних и 
некатегорисаних путева у 2011. години. 
 Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

12. Приједлог Одлуке о утврђивању  
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и упућивању у јавну расправу нацрта 
Просторног плана Петрово. 
 Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

13. Приједлог Одлуке о реализацији 
пројерка „Реконструкција моста на ријеци 
Спречи на путу Петрово –Ораховица“. 
 Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

14. Приједлог Одлуке о управљању 
гробљима. 

Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

15. Извјештај о давању у закуп и на 
кориштење некретнина општине и начину 
управљања имовином општине. 
 Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

16. Информација о неоткупљеним и 
становима над којима не постоји станарско 
право. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

17. Приједлог Одлуке о уличној рас-
вјети. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

18. Извјештај о мониторингу реали-
зације активности Акционог плана соци-
јалног укључивања у систем социјал-
не/дјечије заштите у односу на област водо-
снабдијевања у општини Петрово за 2011-
2012. годину. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

 

ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР 
1. Информација о упису ученика у 

СШЦ Петрово, са освртон на успјех уче-
ника, стање кадрова и материјални по-
ложај школе. 

Обрађивач: СШЦ Петрово; 
2. Извјештај о извршењу буџета оп-

штине за период 01.01. – 30.06.2012. године. 
 Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

3. Информација о стању културе и 
културних садржаја на подручју општине. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности и ЈП „Це-
нтар за културу и образовање Петрово“ Пе-
трово; 

4. Информација о одржаним мани-
фестацијама на подручју општине Петрово. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

5.  Информација о сању стипенди-
рања студената. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

6.  План јесење сјетве на подручју 
општине. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности; 

7. Приједлог Одлуке о усвајању 
Просторног плана општине Петрово. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

8.  Приједлог Одлуке о усвајању и 
провођењу Урбанистичког плана Петрова. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

9.  Извјештај о стању путне мреже на 
подручју општине. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

10. Приједлог Одлуке о именовању 
Организационог одбора за обиљежавање 
Крсне славе и дана општине Петрово, 

Обрађивач: Комисија за избор и имено-
вање и Начелник општине, 

11. Приједлог Одлуке о додјели оп-
штинских награда и признања у 2012. го-
дини, 

Обрађивач: Комисија за награде и при-
знања; 

12. Приједлог Оквирног програма 
обиљежавања Дана и Крсне славе опш-
тине. 

Обрађивач: Организационог одбора за 
обиљежавање Крсне славе и Дана општине 
Петрово. 

 

ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 
1. Приједлог Одлуке о висини стопе 

пореза на непокретности за 2013. годину. 
Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-

нансије и друштвене дјелатности; 
2. Извјештај о извршењу буџета оп-

штине за период 01.01. – 30.09.2012. године. 
Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-

нансије и друштвене дјелатности; 
3. Нацрт буџета општине за 2013. го-

дину, 
Обрађивач: Начелник општине и Од-

јељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности; 
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4. Приједлог буџета општине за 2013. 
годину. 

Обрађивач: Начелник општине и Одје-
љење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности; 

5. Приједлог Одлуке о стипендирању 
студената у школској 2012-2013. година. 

Обрађивач: Одјељење за привреду, фи-
нансије и друштвене дјелатности; 

6. Информација о остваривању пра-
ва бораца, породица погинулих бораца и 
РВИ-а. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу. 
7. Приједлог одлука о разрјешењу 

начелника Одјељења Административне 
службе општине и секретара Скупштине 
општине, 

Обрађивач: Стручна Служба Скупш-
тине општине. 

8. Приједлог Одлуке о расписивању 
Јавног конкурса за избор и именовање на-
челника Одјељења Административне слу-
жбе општине и секретара Скупштине оп-
штине. 

Обрађивач: Стручна Служба Скупшти-
не општине; 

9. Приједлог Одлуке о именовању 
Комисије за избор начелника Одјељења 
Административне службе општине и сек-
ретара Скупштине општине. 

Обрађивач: Стручна Служба Скуп-
штине општине и Комисија за избор и име-
новање; 

10. Приједлог одлука о именовању 
вршилаца дужности начелника Одјељења 
Административне службе општине и сек-
ретара Скупштине општине. 

Обрађивач: Стручна Служба Скупш-
тине општине, Начелник општине и Комисија 
за избор и именовање; 

11. Приједлог одлука о именовању 
начелника Одјељења Административне 
службе општине и секретара Скупштине 
општине. 

Обрађивач: Стручна Служба Скупш-
тине општине, Начелник општине и Комисија 
за избор начелника Одјељења Администра-
тивне службе општине и секретара Скупшти-
не општине; 

12. Именовање замјеника начелни-
ка општине. 

Обрађивач: Начелник општине; 

13. Информација о проведеним Ло-
калним изборима 2012, на подручју опш-
тине Петрово. 

Обрађивач: Општинска изборна коми-
сија; 

14. Приједлог Програма зимског од-
ржавања улица, локалних и некатегори-
саних путева. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

15. Извјештај о реализацији проје-
кта изградње инфраструктурних објеката. 

Обрађивач. Одјељење за просторно 
уређење и стам.-ком. послове; 

16. Приједлог Одлуке о извршењу 
буџета општине Петрово у 2013. години 
 Обрађивач: начелник општине и Одје-
љење за привреду, финансије и друшт. дје-
латности; 

17. Приједлог Одлуке о именовању 
Комисије за израду приједлога Програма 
рада Скупштине општине Петрово у 2013. 
години, 

Обрађивач: Стручна служба Скупшти-
не општине и Комисија за избор и именовање; 

18. Приједлог програма рада Скуп-
штине општине у 2013. години. 

Обрађивач: Комисија за израду пријед-
лога Програма рада Скупштине општине Пет-
рово у 2013. години; 

 

КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Избор радног предсједништва, 
2. Избор верификационе комисије, 
3. Верификација мандата одборника 

Скупштине општине, 
4. Избор предсједника и подпредсје-

дника Скупштине општине, 
5. Избор и именовање сталних скуп-

штинских радних тијела, 
 

 III – МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ  ЗА ИЗВ-
РШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 
            У циљу реализације овог програма 
утврђују се следеће мјере и задаци: 

•  Обрађивачи-носиоци израде матери-
јала дужни су материјале благовремено при-
премати и достављати Стручној служби Ску-
пштине општине, као и надлежним одје-
љењима Администразтивне службе општине 
најкасније 15. дана прије предвиђеног тер-
мина за одржавање сједнице Скупштине, 
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•  Носиоци израде материјала обавезни 
су материјале припремати стручно и у сажетој 
форми са потребним образложењима предло-
жених рјешења, предлозима мјера и роковима 
извршења, 

•  О извршењу овог програма старат ће 
се предсједник Скупштине општине, секретар 
Скупштине општине Петрово, начелник опш-
тине и начелници одјељења Административне 
службе општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-156/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

19. 
На основу члана 30. а у вези са чланом 

121. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи  
(«Службени гласник Републике Српске» број 
101/04, 42/05, 118/05), члана 37. Статута опш-
тине  («Службени гласник општине Петрово» 
број 17/06), на приједлог начелника општине 
број: 02-014-2-410/11 од 08.12.2011. године, 
Скупштина општине Петрово, на сједници од-
ржаној дана 26.12.2011. године донијела је  

                                                                                                  

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВО-
ЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРИЈЕМА СЛУЖБЕНИ-
КА И РАДНИКА НА ТЕХНИЧКЕ И ПОМО-
ЋНЕ ПОСЛОВЕ У АДМИНИСТРАТИВНУ 

СЛУЖБУ ОПШТИНЕ  ПЕТРОВО  
У 2012. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
Именује се Комисија за спровођење 

поступка пријема службеника и радника на 
техничке и помоћне послове у Админис-
трастивну службу општине Петрово у 2012. 
години, у саставу: 

1. МИРА КАТАНИЋ, дипл.правник из 
Петрова - предсједник; 

2. ДРАЖЕНКА МАКСИМОВИЋ, ди-
пл.инг.геол. из Петрова - члан; 

3. ВУКАДИН БЛАГОЈЕВИЋ, дипл. 
правник из Карановца - члан; 

4. ЈОВО НИКОЛИЋ, инг.организације 
рада из Петрова - члан; 

5. ТОДОР СТИЈЕПИЋ, инг.заштите на 
раду из Карановца - члан. 
 

Члан 2. 
Задатак комисије из члана 1. ове од-

луке је да по истеку јавног конкурса за пријем 
службеника и радника на техничке и помоћне 

послове у Административну службу општине 
Петрово који буду расписани у 2012. години, 
изврши контролу благовремености и  потпу-
ности пријава поднесених по јавним конку-
рсима за пријем службеника и радника на 
техничке и помоћне послове, контролу испу-
њавања тражених услова, изврши улазне ин-
тервјуе са кандидатима који уђу у ужи избор 
те на основу стручних способности кандидата 
утврди редослед кандидата за свако јавним 
конкурсима оглашено радно мјесто и исте до-
стави начелнику општине на даље поступање. 
 

Члан 3. 
Поступак из претходног члана ове од-

луке комисија је дужна спровести у року 30 
дана од дана истека сваког конкурса за пријем 
службеника и радника на техничке и помоћне 
послове. 

 

Члан 4. 
Комисија из члана 1. ове одлуке је 

привремено Скупштинско радно тијело које 
се истеком календарске 2012. године има 
сматрати распуштеним. 

 

Члан 5 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења а биће објављена у  «Слу-
жбеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-21/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

20. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), члана 
134. алинеја 1. Пословника Скупштине опш-
тине Петрово (''Службени гласник општине 
Петрово'' број:10/05), Скупштина општине 
Петрово, пошто се упознала са Извјештајем о 
водоснабдјевању за 2011. годину, на сједници 
одржаној дана 26.12.2011. године, донијела је 
следећe3 
 

З А К Љ У Ч K E 
I 

  Скупштина општине Петрово изража-
ва незадовољство због непреузимања на упра-
вљање и одржавање водоводних система у 
Мјесним заједницама Сочковац и Карановац, 
од стране Јавног комуналног предузећа ''Во- 
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да'' Петрово и невршења наплате воде од 
корисника у овим мјесним заједницама, а како 
је то регулисано Одлуком о преносу права 
управљања и одржавања водоводних система 
(''Службени гласник општине Петрово'' број: 
8/11), која је ступила на снагу 05.08.2011 го-
дине, чиме се грађани ових мјесних заједница 
доводе у повлашћени положај у односу на 
грађане у Мјесним заједницама Петрово и 
Какмуж, од којих  се једино и врши наплата 
воде, па тражи од Начелника општине и Од-
јељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове,  да предају, а од јавног 
комуналног предузећа да одмах изврши преу-
зимање на управљање и одржавање  наве-
дених водоводних система и почев од 01.01. 
2012 године врши наплату воде од свих ко-
рисника. 
 

II 
 Скупштина општине, тражи од  Начел-
ника општине, да у својству овлашћеног пре-
длагача, за наредну сједницу ове скупштине 
поднесе приједлог акта или аката којима се 
уређује организовано обављање комуналних 
дјелатности на простору општине и ближе 
уређује начин и услови обављања комуналних 
дјелатности у складу са чланом 6. Закона о 
комуналним дјелатностима (''Службени глас-
ник Републике Српске'' број: 124/11). 
 

III 
             У циљу  оспособљавања јавног кому-
налног предузећа и стварања услова за ква-
литетним обављањем  комуналних  дјелатно-
сти индивидуалне и заједничке комуналне 
потрошње, Скупштина општине тражи од На-
челника општине да за наредну сједницу 
скупштине, на разматрање и усвајање достави 
приједлог одлуке о рјешавању питања канце-
ларијског и другог пословног простора неоп-
ходног за рад и функционисање овог пре-
дузећа и приједлог одлуке о утрошку срдстава 
кредитног задужења путем прве емисије обве-
зница 
 

IV 
 Ови закључци ступају на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће обја-
вљени у ''Службеном гласнику општине Пе-
трово''. 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-36/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

21. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 17/06), а на-
кон разматрања  Информације о остваривању 
права бораца, породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида и цивилних жртава 
рата у 2011. години, Скупштина општине Пе-
трово на сједници одржаној дана 26.12.2011. 
године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине  Петрово упозна-
ла се са Информацијом о остваривању права 
бораца, породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида и цивилних жртава рата у 
2011. години, број: 04/2-56-2-118/11 од 06.12. 
2011. године и прихвата је. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-37/11 
Датум: 27.12.2011.  
___________________________________________________________ 

22. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04, 42/05. и 118/05.) и члана 
29. став 1. тачка 3. Закона о буџетском сис-
тему Републике Српске - Пречишћени текст 
(«Службени гласник Републике Српске» број 
54/08, 126/08), члана 56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Петро-
во„ број 17/06), начелник општине Петрово, 
доноси 

   
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ДРУГОГ 
РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 Усваја се Приједлог другог ребаланса 
буџета општине Петрово за 2011. годину са 
прегледом планираних буџетских средстава и 
буџетске потрошње у табеларном прегледу 
који је саставни дио ове одлуке. 
 Планирана буџетска средства: 
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 - порески приходи     1.967.320,00 КМ 
 - непорески приходи       313.340,00 КМ 
 - текуће помоћи               222.790,00 КМ 
 - трансфери јединицама локалне само-
ураве                                           103.270,00 КМ 
 - примици за нефинансијску имовину                                                              

                                                                                                                                                                                                                                 71.245,00 KM 
 Приходи нижих потрошачких једи-
ница: 

- Центар за социјални рад 14.498,00 КМ 
- Центар за културу и образовање 

                                   1.000,00 КМ 
- Општинска туристичка организација                                        
                                                                                                                                                                                  10.560,00 КМ 
- Добровољна ватрогасна јединица

                       30.025,00 КМ 
- СШЦ Петрово            3.000,00 КМ 
УКУПНО:                2.737.048,00 КМ 

 
 

 Планирана буџетска потрошња: 
 -  Трошкови Административне службе
                             1.910.587,00 КМ 
 - Скупштина општине  
                                207.270,00 КМ 
 - Остала буџетска потрошња 
                                207.266,00 КМ 
 - Центар за социјални рад  
                                210.137,00 КМ 

- Центар за културу и образовање 
                                  49.905,00 КМ 

- Добровољна ватрогасна јединица

                                  71.500,00 КМ 
- Општинска туристичка организација                                          
                                            30.423,00 КМ 
- СШЦ Петрово         38.750,00 КМ 
- Народна библиотека      11.210,00 КМ 

 УКУПНО:                     2.737.048,00 КМ 
 
                                  Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у „Службеном глас-
нику општине Петрово“.   

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-253/11 
Датум: 12.12.2011. 
___________________________________________________________ 

23. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, број 101/04, 42/05. и 118/05.) и члана 
29. тачка 3. Закона о буџетском систему Репу-
блике Српске - Пречишћени текст («Служ-

бени гласник Републике Српске» број 54/08, 
126/08 и 92/09), те члана 56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Петро-
во„ број 17/06), начелник општине Петрово, 
доноси 

   
О Д Л У К У 

О НАЦРТУ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ  ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 Доноси се Нацрт другог ребаланса бу-
џета општине Петрово за 2011. годину са пре-
гледом планираних буџетских средстава и бу-
џетских издатака у табеларном прегледу по 
организационој, економској и функционалној 
класификацији, који су саставни дио ове од-
луке. 
 Планирана буџетска средства: 

                   2.737.048,00 КМ 
 

 Планирана буџетска потрошња: 
                                            2.737.048,00 КМ 
 

                                  Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-248/11 
Датум: 07.12.2011. 
___________________________________________________________ 

24. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута оп-
штине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), у вези са Програмом 
подстицајних средстава за сађење воћњака 
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
5/11), начелник општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 
ПОДСТИЦАЈ ЗА САЂЕЊЕ ВОЋЊАКА 

 

1. Радић Брани из Кртове, признаје се 
право на новчани подстицај у износу од 
1.050,00 КМ, за засађени воћњак у Кртови, 
општина Петрово, на парцели означеној као 
к.ч. бр. 199/0, све уписано у посједовни лист 
број 397 за к.о. Кртова. 
 2. Новчана средства ће пољопривред-
ном произвођачу бити исплаћена на текући 
рачун број 3383902502493565 код Загребачке 
Банке. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 Радић Брано из Кртове, обратио се оп-
штини Петрово актом наш број 02-1069/11 од 
24.11.2011. године са захатјевом за кори-
штење подстицајних средстава за сађења во-
ћњака. 
 Начелник општине Петрово је Рјеше-
њем број 02-014-4-37/11. од 11.11.2011. го-
дине, именовао Комисију за спровођење  
„Програма подстицајних средстава за сађење 
воћњака у 2011. и 2012. години. Комисија је 
изласком на терен дана 09.12.2011. године, 
Записником број 02-014-2-415/11 констатова-
ла да подносилац захтјева има сву потребну 
документацију, да је засађен нови воћњак на 
површини од 0,35 ха са 350 комада садница 
шљиве, да су испоштоване све агротехничке 
мјере и рокови, те је сходно „Програму под-
стицајних средстава за сађење воћњака“ 
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
5/11), подносилац захтјева испунио све услове 
за новчани подстицај 3 КМ по засађеној са-
дници шљиве, па је због тога по захтјеву рје-
шено као у диспозитиву овог рјешења. 

Против овог рјешења може се уложити 
приговор нечелнику општине Петрово у року 
од 8 (осам) дана од дана пријема. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-53/11 
Датум: 14.12.2011.  
___________________________________________________________ 

 25. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута оп-
штине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), у вези са Програмом 
подстицајних средстава за сађење воћњака 
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
5/11), начелник општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 
ПОДСТИЦАЈ ЗА САЂЕЊЕ ВОЋЊАКА 

 

1. Максимовић Драгици из Петрова, 
признаје се право на  новчани  подстицај у 
износу од 510,00 КМ,  за засађени воћњак у 
Петрову, општина Петрово, на парцели озна-
ченој као к.ч. бр. 1944/2, све уписано у по-
сједовни лист број 1135/1 за к.о. Петрово. 
 2. Новчана средства ће пољопривред-
ном произвођачу бити исплаћена на текући 

рачун број 562-005-80356690-12 код НЛБ Раз-
војна Банка. 

О б р а з л о ж е њ е 
 Максимовић Драгица из Петрова, об-
ратила се општини Петрово актом наш број 
02-1036/11 од 14.11.2011. године са захатје-
вом за кориштење подстицајних средстава за 
сађења воћњака. 
 Начелник општине Петрово је Рјеше-
њем број 02-014-4-37/11. од 11.11.2011. го-
дине, именовао Комисију за спровођење  
„Програма подстицајних средстава за сађење 
воћњака у 2011. и 2012. години. Комисија је 
изласком на терен дана 09.12.2011. године, 
Записником број 02-014-2-415/11 констатова-
ла да подносилац захтјева има сву потребну 
документацију, да је засађен нови воћњак на 
површини од 0,2 ха са 170 комада садница 
шљиве, да су испоштоване све агротехничке 
мјере и рокови, те је сходно „Програму под-
стицајних средстава за сађење воћњака“ 
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
5/11), подносилац захтјева испунио све услове 
за новчани подстицај 3 КМ по засађеној сад-
ници шљиве, па је због тога по захтјеву рје-
шено као у диспозитиву овог рјешења. 

Против овог рјешења може се уложити 
приговор нечелнику општине Петрово у року 
од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-55/11 
Датум: 14.12.2011.  
___________________________________________________________ 

 26. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Статута оп-
штине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), у вези са   Програмом 
подстицајних средстава за сађење воћњака 
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
5/11), начелник општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 
ПОДСТИЦАЈ ЗА САЂЕЊЕ ВОЋЊАКА 

 

1. Бијелић Гордани из Сочковца, при-
знаје се право на  новчани  подстицај у износу 
од 720,00 КМ,  за засађени воћњак у Соч-
ковцу, општина Петрово, на парцели озна-
ченој као к.ч. бр. 329 и 330, све уписано у 
посједовни лист број 60/1 за к.о. Сочковац. 
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 2. Новчана средства ће пољопривред-
ном произвођачу бити исплаћена на текући 
рачун број 4255033000015813 код Раиф-
феисен Банк. 

О б р а з л о ж е њ е 
 Бијелић Гордана из Сочковца, обра-
тила се општини Петрово актом наш број 02-
1010/11 од 09.11.2011. године са захатјевом за 
кориштење подстицајних средстава за сађења 
воћњака. 
 Начелник општине Петрово је Рјеше-
њем број 02-014-4-37/11. од 11.11.2011. го-
дине, именовао Комисију за спровођење  
„Програма подстицајних средстава за сађење 
воћњака у 2011. и 2012. години. Комисија је 
изласком на терен дана 09.12.2011. године, 
Записником број 02-014-2-415/11 констато-
вала да подносилац захтјева има сву потребну 
документацију, да је засађен нови воћњак на 
површини од 0,3 ха са 240 комада садница 
шљиве, да су испоштоване све агротехничке 
мјере и рокови, те је сходно „Програму под-
стицајних средстава за сађење воћњака“ 
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
5/11), подносилац захтјева испунио све услове 
за новчани подстицај 3 КМ по засађеној са-
дници шљиве,  па је због тога по захтјеву 
рјешено као у диспозитиву овог рјешења. 

Против овог рјешења може се уложити 
приговор нечелнику општине Петрово у року 
од 8 (осам) дана од дана пријема. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-54/11 
Датум: 14.12.2011.  
___________________________________________________________ 

 27. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), те 
члана 2. Одлуке о изради Стратешког плана 
развоја општине Петрово за период 2013-
2018. године („Службени гласник општине 
Петрово“ број 12/11), Начелник општине 
Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

РАЗВОЈНОГ ТИМА 
 

І 
1. Драгица Пејић, дипл.инг.тех.хемије  

– вођа тима 
2. Драженка Максимовић, дипл.инг 

геологије – члан тима 
3. Споменка Петковић, дипл.ецц – 

члан тима 
4. Небојша Трифковић, дипл.инг 

пољопривреде – члан тима 
5. Мирјана Арсенић, дипл.ецц – члан 

тима 
6. Игор Лазић, професор физичког 

васпитања и спорта – члан тима 
7. Владимир Накић, дипл.соц.радник – 

члан тима 
8. Невена Деспотовић, дипл.ецц. – 

члан тима 
 

ІІ 
 Задатак чланова тима је: 

- Да координирају послове на изради 
Стратешког плана развоја општине Петрово 
за период 2013-2018. године са руководством 
општине Петрово, Партнерском групом за ра-
звој општине Петрово, представницима ГИЗ, 
те Развојне агенције ЕДА из Бања Луке, 

- Да учествују у прикупљању и анализи 
неопходних података за израду Стратегије, та 
да учествују  у изради исте у свим сегменти-
ма. 

 

ІІІ 
Рјешење ступа на снагу нардног дана 

од дана доношења, а биће објављено у служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-42/11 
Датум: 06.12.2011.  
___________________________________________________________ 

 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 („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава бу-

џета општине Петрово (организациони код 
99999999), у износу до 300,00 КМ, са конта 
број 372200 – Буџетска резерва на конто број 
412520 – Расходи за текуће одржавање оста-
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лих грађевинких објеката (путеви и мостови), 
(организациони код 00380130), период деце-
мбар 2011. године. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и финан-
сије. 

 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-241/11 
Датум: 02.12.2011. 
___________________________________________________________ 

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 („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава Ту-

ристичке организације Петрово за мјесец де-
цембар 2011. године (организациони код 
00380920), у износу од 200,00 КМ, са конта 
број 412500 – Расходи за текуће одржавање на 
конто 412700 – Расходи за стручне услуге. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и финан-
сије. 

 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-246/11 
Датум: 07.12.2011. 
___________________________________________________________ 

 

30. 
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 оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава бу-

џета општине Петрово  (организациони код 
99999999), у износу до 1.610,00 КМ, са конта 
број 372200 – Буџетска резерва на конто број 
411236 – Расходи за новчане помоћи у случају 
смрти члана уже породице, (организациони 
код 00380130), период децембар 2011. године. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и финан-
сије. 

 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-249/11 
Датум: 08.12.2011. 
___________________________________________________________ 

31. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 
56. Статута општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава бу-

џета општине Петрово  (организациони код 
99999999), у износу до 700,00 КМ, са конта 
број 372200 – Буџетска резерва на конто број 
412921 – Расходи по основу уплате за стручне 
испите (организациони код 00380130), период 
децембар 2011. године. 
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Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и финан-
сије. 

 

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

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-257/11 
Датум: 12.12.2011. 
___________________________________________________________ 

32. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 
56. Статута општине („Службени гласник оп-
штине Петрово“ број 17/06), начелник  опш-
тине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава бу-

џета општине Петрово  (организациони код 
99999999), у износу до 500,00 КМ, са конта 
број 372200 – Буџетска резерва на конто број 
415219 – Помоћи осталим непоменутим 
организацијама и удружењима (организа-
циони код 00380130), период децембар 2011. 
године. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и финан-
сије. 

 

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

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-271/11 
Датум: 19.12.2011. 
___________________________________________________________ 

33. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 

56. Статута општине Петрово („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), члана 
4. Правилника о начину и роковима извршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем („Службени гласник РС“ 
број 37/00) начелник општине Петрово, до-
носи 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, ПОТРАЖИВА-
ЊА И НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И  УСКЛА-
ЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА 

СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ 
 

Члан 1. 
Ради утврђивања стварног стања осно-

вних средстава, потраживања, новчаних сред-
става и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем, именује се пописна ко-
мисија у саставу: 

1. Лазић Игор , пресједник комисије 
2. Гојковић Габријела , члан комисије 
3. Гаврић Сњежана , члан комисије 
4. Иличић Јулијана , члан комисије. 

 
Члан 2.  

 Задатак комисије из члана 1. ове од-
луке је да изврши попис сталних средстава, 
потраживања и новчаних средстава закључно 
са стањем на дан 31.12.2011. године.  
 

Члан 3.  
 Пописна комисија извршиће попис у 
времену од 20. децембра 2011. године до 31. 
јануара 2012. године. 
 Попис готовог новца и средстава на 
пословним рачунима и депозитима код по-
словних банака, извршиће се на дан 31. 
децембар 2011. године, тј. са стањем на тај 
дан.  
 Почетак и завршетак пописа у на-
пријед наведеном интервалу, одредиће наче-
лник општине својим упутством. 
 

Члан 4.  
 Пописна комисија је дужна да благо-
времено 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 по-
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пису и да исти достави централној комисији, 
заједно са потписаним листама, а најкасије до 
28. фебруара 2012. године. 
 

Члан 6.   
 Ова 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: 02-014-1-266/11 
Датум: 16.12.2011. 
___________________________________________________________ 

34. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

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

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ОБАВЕЗА 

 

Члан 1. 
Ради утврђивања стварног стања си-

тног инвентара и обавеза и усклађивања књи-
говодственог стања са стварним стањем, име-
нује 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 од-
луке је да изврши попис ситног инвентара и 
обавеза закључно са стањем на дан 31.12. 
2011. године.  
 

Члан 3.  
 Пописна комисија извршиће попис у 
времену од 20. децембра 2011. године до 31. 
јануара 2012. године. 
 Попис обавеза извршиће се на дан 31. 
децембар 2011. године, тј. са стањем на тај 
дан.  
 Почетак и завршетак пописа у 
напријед наведеном интервалу, одредиће 
начелник општине својим упутством. 

Члан 4.  
 Пописна комисија је дужна да бла-
говремено 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 по-
пису и да исти достави начелнику општине, 
заједно са потписаним листама, а најкасије до 
28. фебруара 2012. године. 
 

Члан 6.   
 Ова 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: 02-014-1-267/11 
Датум: 16.12.2011. 
___________________________________________________________ 

35. 
 На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 
56. Статута општине 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, до-
носи 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 
 

Члан 1. 
Ради утврђивања фер књиговодствене 

вриједности имовине, именује се 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 од-
луке је да изврши процјену имовине општине 
закључно са стањем на дан 31.12.2011. го-
дине.  
 

Члан 3.  
 Комисија ће извршити процјену имо- 
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вине у времену од 20. децембра 2011. године 
до 31. јануара 2012. године.  
 Почетак и завршетак пописа у нап-
ријед наведеном интервалу, одредиће наче-
лник општине својим упутством. 
 

Члан 4.  
 Комисија за процјену је дужна да бла-
говремено прије почетка рада утврди свој 
план рада по коме ће вршити процјену и исти 
достави начелнику општине. 
 

Члан 5.  
 Након завршене процјене имовине, ко-
мисија је дужна да састави извјештај о из-
вршеном раду и да исти достави начелнику 
општине, заједно са потписаним листама, а 
најкасије до 28. Фебруара 2012. године. 

 
Члан 6.   

 Ова 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: 02-014-1-268/11 
Датум: 16.12.2011. 
___________________________________________________________ 

36. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, и 118/05) и члана 
56. Статута општине 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, до-
носи 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПОПИС 
 

Члан 1. 
Ради организовања, праћења и контро-

лисања да ли су поједине комисије право-
времено донијеле сопствени план рада и како 
га извршавају, координисања рада и давања 
неопходних упутставадругим комисијама, 
праћења поштовања рокова и извршења по-
писа од стране појединих комисија, коорди-
нисања усаглашавања и поступка сравњења са 
књиговодством, састављања коначног извје-

штаја о попису имовине и обавеза и његовог 
достављања рачуноводству и Начелнику оп-
штине, именује се пописна комисија у са-
ставу: 

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-
риоду од 15. фебруара до 10. марта 2012. 
године.  
 Почетак и завршетак пописа у нап-
ријед наведеном интервалу, одредиће начел-
ник општине својим упутством. 
 

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

Члан 5.  
 Након завршеног рада, комисија је ду-
жна 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 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-269/11 
Датум: 16.12.2011. 
___________________________________________________________ 

37. 
            На основу члана 25. Општег коле-
ктивног уговора (''Службени гласник Репу-
блике Српске'' број. 40/10), члана 5. тачке 2. 
Посебног колективног уговора за запослене у  
области локалне самоуправе Републике Срп-
ске (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 114/07), члана  8. Појединачног колек-
тивног уговора за запослене у Администра-
тивној служби општине и Стручној служби 
Скупштине општине Петрово (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 4/06, 14/07, 
2/08 и 13/10),  Синдикат Административне 
службе општине Петрово с једне стране, те 
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Административна служба општине Петрово и 
Стручна служба Скупштине општине Петрово 
с друге стране, дана 06.12.2011. године, зак-
ључују  
 

СПОРАЗУМ 
О  УТВРЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ РАДА 

 

Тачка 1. 
            Потписници овог споразума сагласно, 
као основ за обрачун плата запослених у Ад-
министративној служби општине Петрово и 
стручној служби Скупштине општине Пет-
рово утврђују цијену рада од 110,00 КМ (сто-
десетконвертибилних марака). 
 

Тачка 2. 
            Цијена рада из члана 1. Овог спо-
разума примјењиваће се код обрачуна плата 
за мјесец јануар 2012. године и надаље. 
 

Тачка 3. 
 У случају да у вријеме важења спо-
разума потписници Општег колективног уго-
вора, односно потписници Посебног колекти-
вног уговора за запослене у области управе у 
Републици Српској сагласно одреде најнижу 
цијену рада у износу већем од 110,00 КМ, 
потписнци овог споразума саглани су да се 
код обрачуна плата запослених има прим-
јењивати већа цијена рада. 
 

Тачка 4. 
 Овај споразум се закључује на нео-
дређено вријеме. 
 

Тачка 5. 
 Споразум ступа на снагу даном потпи-
сивања а биће објављен у „Службеном гла-
снику општине Петрово“. 

 
  ПРЕДСЈЕДНИК ОО-е СИНДИКАТА 

                      Љиља Малиновић, с.р. 
Број: 04/11 
Датум: 06.12.2011. 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                              Др  Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-6-115/11 
Датум: 06.12.2011. 

 
 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         
                 Бранислав Михајловић, с.р. 

Број: 01-127-4/11 
Датум: 06.12.2011. 
___________________________________________________________ 

38. 
На основу члана 1. Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени        
гласникБиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 
70/06, 12/09, 60/10), Упутство о примјени За-
кона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“ 03/05) и члана 56. Статута 
општине Петрово („Службени гласник опш-
тине Петрово“ 17/06), Начелник општине 
Петрово доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБА-
ВКЕ ЗА НАБАВКУ РОБА: „НАБАВКА ПРЕ-
ХРАМБЕНИХ АРТИКАЛА ЗА КУХИЊУ И 
СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ“ 

 

Члан 1. 
            Приступа се поступку јавне набавке за 
набавку роба: „Набавка прехрамбених арти-
кала за кухињу и средстава за одржавање хи-
гијене у згради општине за 2012. годину“. 
 

Члан 2. 
          Задужује се Комисија за предметну на-
бавку  да у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 
49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10) 
и Закона о измјенама Закона о јавним наба-
вкама („Службени гласник  БиХ“ бр.12/09) 
проведе процедуру за набавку из члана 1. и 
предложи најповољнијег понуђача за наве-
дену набавку. 
 

Члан 3. 
         Ова Одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“ 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-77/11 
Датум: 28.12.2011. 
___________________________________________________________ 

39. 
 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 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ РАСПРАВА О 
НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

Члан1. 
 Јавне   расправе  о  Нацрту  буџета  за  
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2011. године, одржаће се у следећим терми-
нима :  

 1. 28.11.2011.год.(понедељак)       у  17 
часова  МЗ Порјечина  

 2. 28.11.2011.год.(понедељак)      у  19 
часова  МЗ Кртова 

 3. 29.11.2011.год.(уторак)          у  16 
часова  МЗ Калуђерица 

 4. 29.11.2011.год.(уторак)              у  18 
часова  МЗ Сочковац 

 5. 29.11.2011.год.(уторак)          у  20 
часова  МЗ Карановац 

 6. 29.11.2011.год.(уторак)     у  10 
часова  Буџетски корисници 

 7. 30.11.2011.год.(сриједа)     у  17 
часова  МЗ Петрово 

 8. 30.11.2011.год.(сриједа)        у  19 
часова  МЗ Какмуж 
 

 Јавне расправе ће спровести Одјељење 
за привреду, финансије и друштвене дјела-
тности Административне службе општине 
Петрово. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а биће објављена у Службеном 
гласнику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-231/11 
Датум: 18.11.2011. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
40. 

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА 
ОДСЈЕК ДОБОЈ 
 

С П И С А К  
СТАНОВА КОЈИМ ЈЕ УПРАВЉАЛО МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 ОПШТИНА ПЕТРОВО 
 

 
Р. 
БР. 

Општина, 
насеље, 
улица, 
број 

 
 

Структура  
стана 

Власник односно 
носилац права 

располагања или 
давалац стана на 

кориштење 

 
 

Примједба 

 
1. 

Петрово,  
Озренског партизанског 
одреда 

 
Двособан 

 
„АЗБЕСТ“ 
ПЕТРОВО 

 

 
2. 

Петрово, Калуђерица 
викенд кућа 

 
Једнособан 

 
ЖИТО ПРОДУКТ 

ТУЗЛА 

 

 
3. 

Петрово, Калуђерица 
викенд кућа 

 
Једнособан 

 
ЖИТО ПРОДУКТ 

ТУЗЛА 

 

 
 

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЈЕКА 
                                Јово Јовић, дипл.правник,с.р. 

 



 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 41. 
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) те  члана 3. Правилника о  
набавци роба, вршењу услуга и уступању радова  („Службени гласник општине Петрово“ бр. 18/06), Начелник Општине Петрово донио је: 
 
 

П Л А Н  
Јавних набавки за 2012. годину 

 
 

Ј А В Н Е   Н А Б А В К Е  
Ред. 
број 

Предмет набавке 
(са 

спецификацијом) 

Процјењена 
вриједност 

(КМ) 

Врста 
поступка 

Оквирно 
вријеме 

покретања 
поступка 

Оквирно 
вријеме 

реализације 
уговора 

Конто 
(планска 
година) 

Износ на 
конту 

(планска 
година) 

Извор  
финансирања 

(планска 
година) 

 
Р О Б Е 

 
 
 
 
 

1. 

Набавка 
Канцеларијског 

материјала 
(-папир за 

штампање и 
копирање,тонери 

фасцикле, 
-кламерице, 

-оловке) 
-регистратори 

-(спецификација 
бр.....1/12) 

 

 
 
 
 

16.200,00 
 
 
 

 
 

Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

 
 
 

Децембар 
2011-јануар  

2012 

 
 
 

Јануар-
децембар 

2012 

 
 
 
 

412310 
2012.година 

 
 
 
 

16.200,00 

 
 
 
 

Буџет општине 
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2. 

Набавка 
прехрамбених 
артикала за 
кухињу и 

средстава за 
одржавање 

хигијене у згради 
општине . 

( -рижа,макароне 
салата,риба,уље, 

зачини, 
-средства за 
чишћење) 

-(спецификација 
бр.....2/12) 

 
 
 
 
 

37.300,00 
 
 

 
 
 
 
 

Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

 
 
 
 
 

Децембар 
2011-јануар  

2012 

 
 
 
 
 

Јануар-
децембар 

2012 

 
 
 
 
 

411221 
 

+ 
 

412320 
2012.година 

 
 
 
 
 

28.300,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Буџет општине 

 
3. 

Набавка свјежег 
меса за кухињу 

-(спецификација 
бр.....3/12) 

 
9.000,00 

Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

Децембар 
2011-јануар  

2012 

Јануар-
децембар 

2012 

 
411221 

2012.година 

 
9.000,00 

 
Буџет општине 

 
 

4. 

 
Набавка угља за 

централно гријање 
 

 
 

18.000,00 

Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

 
 

Јануар 2012 

 
Јануар-
децембар 

2012 

 
 

412214 
2012.година 

 
 

18.000,00 

 
 

Буџет општине 

 
5. 
 
 
 
 

Гориво за 
службена возила 

-(спецификација 
бр..4/12) 

 
 

12.500,00 

Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

 
Јануар  2011 

 
Јануар-
децембар 

2012 

 
 

412630 
2012.година 

 
 

12.500,00 

 
 

Буџет општине 

 
 

6. 

 
 

Набавка теренских 
возила 

 
 

400.000,00 

 
 

Отворени 
поступак 

 
 

Фебруар,март 
2012 

 
 

Март, април 
2012 

 
 

 
 

511313 
2012.година 

 
 

400.000,00 

 
 

Буџет општине 
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У С Л У Г Е 

 
 
 

7. 

 
 

Превоз угља 

 
 

8.000,00 

Конкурентски 
захтијев за 
достављање 
понуда 

 
 

Јануар 2012 

  
 

412249 
2012.година 

 
 

8.000,00 

 
 

Буџет општине 

 
 

8. 

Услуге зимског 
одржавања 

путева и улица 
на подручју 
општине 
Петрово 

 
 

12.000,00 
 

 
Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

 
 

Октобар 2012 

 
 

Новембар 
2012- март 

2013 
 

 
 

412812 
2012.година 

 
 

12.000,00 

 
 

Буџет општине 

 
 
 

9. 

Услуге 
одржавања 

макадамских 
путева и улица 
на подручју 
општине 
Петрово 

 
 
 

34.000,00 

 
 

Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

 
 
 

Март-април 
2012 

 
 

Април-
септембар 

2012 

 
 
 

412521 
2012.година 

 
 
 

34.000,00 

 
 
 

Буџет општине 

 
 
 
 

10. 

Услуге одржава-
ња уличне рас-

вјете на подручју 
општине 
Петрово 

 
 
 

25.000,00 

 
Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

  
 

Јануар-
децембар 

2012 

 
 

412814 
2012.година 

 
 
 

25.000,00 

 
 
 

Буџет општине 

 
 

11. 

Услуге 
дератизације 
на подручју 
општине 
Петрово 

 
 

1.800,00 

 
 

Директан 
споразум 

 
 

Април, мај 
2012 

 
 

Мај 
2012 

 
 

412223 
2012.година 

 
 

1.800,00 

 
 

Буџет општине 

 
 
 

12. 

Графичке услуге 
-штампање 

билтена општине 
и новогодишњег 
промотивног 
материјала 

 
 

6.000,00 

 
 

Директан 
споразум 

 
 

Децембар 
2011 

 
 

Септембар-
децембар 

 
 

412731 
2012.година 

 
 

6.000,00 

 
 

Буџет општине 
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13. 

Услуге 
колективог 
осигурања 
радника 

запослених у 
службама 
општине 
Петрово 

 
 
 

570,00 

 
 
 

Директан 
споразум 

 
 
 

Децембар 
2011 

 
 
 

Јануар –
децембар 

2012 

 
 
 

412725 
2012.година 

 
 
 

570,00 

 
 
 

Буџет општине 

14. Услуге платног 
промета 

 
3.000,00 

Директан 
споразум 

Децембар 
2011 

Јануар –
децембар 

2012 

412712 
2012.година 

3.000,00 Буџет општине 

15. Осигурање 
имовине 

800,00 Директан 
споразум 

Децембар 
2011 

Јануар –
децембар 

2012 

412723 
2012.година 

800,00 Буџет општине 

 
16. 

Израда плана 
заштите од 
пожара 

 
5000,00 

Конкурентски 
захтјев за 
понуде 

У току 2012. 
године 

У току 2012. 
године 

 
412790 

2012.година 

 
5.000,00 

 
Буџет општине 

 
17. 

 
Геодетске услуге 

 
5.000,00 

Конкурентски 
захтјев за 
понуде 

У току 2012. 
године 

У току 2012. 
године 

 
412755 

2012.година 

 
5.000,00 

 
Буџет општине 

 
 

Р А Д О В И 
 

 
 
 18. 

 
Реконструкција 
водоводне мреже 

 
 

30.000,00 

Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

 
 

У току 2012 

 
У току 2012. 
године 

 
511291 

2012.година 

 
 

30.000,00 

 
 

Буџет општине 

 
 

19. 

Изградња 
споменика 
погинулим 
борцима у 
Карановцу 

 
 

8.000,00 

Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

 
 

У току 2012 

 
У току 2012. 
године 

 
511195 

2012.година 

 
 

8.000,00 

 
 

Буџет општине 

 
20. 

 
Изградња путева 

 
92.145,00 

 
Отворени 
поступак 

 
У току 2012 

 
У току 2012. 
године 

 
511131 

2012.година 
 

 
92.145,00 

 
Буџет општине 
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21. 

 
Одржавање 

зграда 

 
 

16.000,00 

Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

 
 

У току 2012 

У току 2012. 
године 

 
 

412510 
2012.година 

 
 

16.000,00 

 
 

Буџет општине 

 
22. 

Изградња 
темеља  и 

инфраструктуре 
за три једнособна 

стана 

 Конкурентски 
захтјев за 
достављање 
понуда 

 
У току 2012 

  
 

511100 
2012.година 

  
 

Буџет општине 

 
23. 

Изградња 
громобранске 
инсталације у 

ОШ „Вук 
Караџић“ 

  
Директан 
споразум 

 
 

У току 2012 

  
 

412510 
2012.година 

  
 

Буџет општине 

 
24. 

Остале набавке 
за којима се у 
току године 

укаже потреба 

  
 
 

 
У току 2012 

  
 2012.година 

 - 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                    др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-7-74/11 
Датум: 19.12.2011.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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