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

_____________________________________________________________________________________ 
 

Број: 14  Петрово,  24.12.2012. године          Година: XX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 

1. 

На основу члана 30. у вези са чла-

ном 14. алинеја 10. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Ср-

пске“, број 101/04, 42/05, 48/05), члана 18. 

став 2. у вези са чланом 33. тачка 2. Закона 

о јавним путевима – Пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 16/10), члана 34. Правилника о одржа-

вању јавних путева и објеката („Сл. гла-

сник Републике Српске“ број 23/05) и 

члана 37. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово, број 

17/06), Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 18.12.2012. годи-

не, донијела је  
 

П Р О Г Р А М  

ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, 

ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА 
 

I- УВОД 
 

Законом о јавним путевима – Пре-

чишћени текст (''Службени гласник Репу-

блике Српске'', број: 16/10), Правилником 

о одржавању јавних путева и објеката 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 23/05) и Одлуком о локалним путеви-

ма и улицама (''Службени гласник општи-

не Петрово'', број 5/07), дефинисано је 

одржавање и заштита  јавних путева, упра-

вљање и финансирање изградње и одржа-

вања путева, те надзор над спровођењем 

прописа из ове области.  

Такође је прописано да се јавни 

путеви морају одржавати у таквом стању 

које омогућава вршење трајног, безбједног 

и несметаног саобраћаја за који су путеви 

намијењени, као и план зимске службе. 

Обим, врста, вриједност и динамика 

извођења радова на зимском одржавању 

јавних путева, утврђује се  у складу са 

планираним буџетским средствима и Прог-

рамом зимског одржавања улица и локал-

них и некатегорисаних путева. 

 
 

 

 

II- ПЕРИОД РАДА И ЗАДАЦИ 

ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 

II.1. Зимски период одржавања пу-

тева обухвата период од 15. новембра 

текуће до 15. марта наредне године, с тим 

да, зависно од временских прилика и 

метеоролошких прогноза, тај период може 

почети прије, односно завршити касније. 

 

  II.2. Надлежно Одјељење за кому-

налне послове општине Петрово, коорди-

нира рад са извођачем радова који обавља 

стручне послове зимске службе, а који се 

односе на одржавање проходности у зим-

ском периоду  локалних и некатегорисаних 

путева, улица, тротоара, мостова, тргова и 

других саобраћајних површина на подру-

чју Општине.  

Органи локалне управе и самоупра-

ве су дужни да обезбиједе стални надзор 

над организовањем радова на брзом откла-

њању већих сметњи са коловоза пута као 

што су посљедице одрона, лавина, кли-

зишта, сњежних наноса  и поледице. 

 

II.3. Под одржавањем путева  у зим-

ском периоду подразумијева се нарочито: 

- неутралисање поледице и укла-

њање снијега са коловоза и путних об-

јеката, 

- спречавање стварања поледице на 

коловозу, 

-посипање залеђених и засњежених 

коловоза абразивним и другим  материја-

лима, нарочито на успонима и кривинама, 

-обиљежавање ивица коловоза одго-

варајућим маркерима, 

-благовремено и потпуно обавјеш-

тавање корисника јавних путева о стању и 

условима саобраћаја на путу путем сред-

става јавног информисања, саобраћајним 

знацима и таблама обавјештења, 

-уклањање хаврисаних возила и 

возила осталих на коловозу које онемо- 



Страна 2 - Број 14    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 24.12.2012. године 
 

гућавају чишћење пута. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 

III.1. Обезбјеђење трајног, непреки-

дног и квалитетног одржавања и заштите 

путева, општина ће обезбиједити путем 

уговора са општинским комуналним пре-

дузећем у Петрову, чиме ће бити пре-

цизиран обим радова. 

Извођач радова зимског одржавања 

треба да посједује или осигура (кроз 

изнајмљивање, закуп, набавни споразум 

или неки други начин) кључну опрему за 

обавање послова, те квалификовано осо-

бље да организује и руководи одржавањем 

путева. 
 

III.2. На основу значаја пута и ин-

тензитета саобраћаја на путу, одређују се 

приоритети за обезбјеђење проходности 

путева, односно путних релација. 
 

III.2.1) На путевима првог при-

оритета не смије бити прекида саобра-

ћаја. 
 

Локални путни правци I реда су 

путеви који повезују општину Петрово са 

сусједним општинама. 
 

 „Л-7“   Пут „Добој–Петрово–Мана-

стир Св. Николе-Ступари“ одржава ЈП 

„ПУТЕВИ РС“.  

 

III.2.2) На путевима другог при-

оритета може доћи до прекида саобра-

ћаја само у вријеме уклањања сметњи 

али не дуже од 6 часова у току 24 часа.  

 

III.2.2.1. Путевима другог приори-

тета, у смислу зимског одржавања путева, 

треба сматрати локалне путне правце који 

повезују насељена мјеста општине Петро-

во међусобно, као и путне правце од зна-

чаја за мјесну заједницу који су  дефи-

нисани Одлуком о локалним путевима и 

улицама као путеви 2. и 3.приоритета. 
 

III.2.2.2. У ову групу зимског од-

ржавања улази и чишћење аутобуских и 

жељезничких стајалишта, простор Трга 

Немањића, простор код Дома здравља у 

Петрову и паркиралишта код основне и 

средње школе у Петрову. 

 

III.2.3) На путевима трећег при-

оритета, проходност се успоставња на-

кон престанка падавина, а најкасније у 

року од 72 часа. 
 

Зимско одржавање осталих локал-

них путева и улица проглашених Одлуком 

о локалним путевима и улицама, биће 

проведено у складу са расположивим сре-

дствима. 
 

Општина ће према расположивим 

буџетским средствима, грађанима органи-

зованим у мјесним заједницама који ће 

личним ангажовањем одржавати путеве, 

обезбиједити материјалну помоћ за одр-

жавање појединих путева, а што је пре-

двиђено и чланом 2. Алинеја 3. Одлуке о 

локалним путевима и улицама. 
 

III.2.4) На осталим путевима, од-

носно путним релацијама, проходност 

саобраћаја се обезбјеђује зависно од пот-

реба и расположивих капацитета.  
 

Обзиром на материјално финанси-

јску ситуацију, односно немогућност да се 

у зимском периоду одржавају сви локални 

и некатегорисани путеви, приоритет се 

даје на локалне путеве првог и другог 

приоритета, међутим, зависно од ситуације 

и у хитним случајевима (болест, смртни 

случај и сл), зимско одржавање ће обух-

ватити и неке некатегорисане путеве, а 

одржавање пута ће изводити у сагласности 

и договору са мјесним заједницама.  

 

IV-  НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПРОГ-

РАМА 
 

IV.1. Из буџетских средстава нами-

јењених за зимско одржавање путева, Оп-

штина ће набавити 30 m3 абразивног 

материјала и 20 t соли за посипање путева 

што ће бити уступљено извођачу зимског 

одржавања путева према динамици пот-

рошње.  
 

IV.2. Уговор о зимском одржавању 

путева  III.2.1.став 1. и III.2.2. овог про-

грама, закључује се са ЈКП „Вода“ Петрово 

за цијелу зимску  сезону 2012/2013 . Дио 

уговора који се односи на радове до краја 

2012. године финасираће се из буџетом 

планираних средстава за 2012. годину, а 

одржавање путева у новој буџетској годи-

ни биће планирано и финансирано из 

средстава буџета општине за 2013. годину. 
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IV.2.1. Овај Уговор се односи на од-

ржавање путева 1. приоритета како сли-

једи: 

Назив путног правца 

1. Пут „Карановац  - Грачаница“ 

2. Пут „Сочковац - Грачаница“ од 

пута „Л7 “ до моста на ријеци Спречи 

3. Пут „Какмуж  - Лохиња“ 

4. Пут „Петрово –Ораховица“ 

5. Пут „Порјечина-Миричина“   

6. Пут „Петрово – Порјечина – 

Кртова“ 

7. Михољданска улица (поред пила-

не) 

8. Ул. Вељка Вуковића (кроз Ново 

село) 

9. Ул. Тодора Вујасиновића (поред 

Дома здравља) 
 Што према процјени износи 15.870 m 

 

IV.2.2. Осим тога ЈКП „Вода“ ће 

одржавати и остале путеве како слиједи: 

 

а)Карановац: 

Назив путног правца: 

1. Пут Л 8 „Карановац-Бољанић“: 

од пута „Л7 “ код фарме „Нешковић“ 

преко пруге – Молитвиште-Спомен плоча 

до границе са општином Добој; 

2. Пут Л 9 „Карановац-Бољанић“: 

од Задружног дома преко Травњака до 

границе са општином Добој; 

3. Пут Л10  „Карановац-Сочковац“ 

од Ђурковића преко Субашиног потока до 

циглане  у Сочковцу; 

4. Пут 14 кроз насеље Липовац до 

изласка на Молитвиште у Карановцу; 

5. Од пута „Л7“ поред пилане „Пре-

ња“ преко пруге до изласка на пут за 

Грабову косу и Лијешће и даље до Ли-

мекса; 

6. Пут: Жељезничка станица Кара-

новац- Школа у Карановцу – Лимекс; 

7. Пут од Лимекса, лијевом обалом 

Прење до куће Богдана Марушића; 

8. Пут Л42 Мост на ријеци Пре-

њи (од пута за Липовац) лијевом обалом 

Прење поред  „Дилампа“  до  „Лимекса“; 

Што према процјени износи 13.660 m 
 

б)Сочковац: 

Назив путног правца 

1. Пут „Сочковац-Какмуж“ преко 

Врле стране до Бара у Какмужу 

2. Од пута „Л7“ преко пруге до 

Молитвишта у Сочковцу (Брешчић); 

3. Пут у Сочковцу: Брешчић – „Ма-

ла ријека“ -  Врановац, Стјепановића сокак 

4. Пут у Сочковцу: Брешчић – „Ве-

лика Ријека“ – Врела;  
  Што према процјени износи 10.200 m 
 

в)Какмуж: 

Назив путног правца:   

1. Пут у Какмужу „Баре- Меки-

љица“;                                                              

2. Пут у Какмужу од моста код 

Томића – раскршће Средина – Волујак – 

Пологовци са одвојком за мјесно гробље    

3. Одвојак пута  Средина- Иванови-

ћи   

4. Одвојак пута Средина- Меки-

љица                                                                                                                                                  

5. Пут у Какмужу: од пута „Л7 “ – 

Пјескуље – Мрамор – Горњи Поточани до 

мјесног гробља; са одвојцима за Јовано-

виће, Ђурановиће и Ђуриће        

6. Пут у Какмужу: од пута „Л7 “ – 

“Гарави Сокак”;                                        

7. Жељ. Станица Какмуж– мјесно 

гробље код Цркве;                                                 

8. Пут кроз Слатине од пута Л7 до 

пута Л11                                                    

9. Пут за Међаш од пута Л11                                                                               

10. Пут за Путошевац од пута Л11                                                                     

11. Пут на Пјескуљама поред Бо-

шка Васића                                                          

12. Пут у Какмужу – од Л07 -

Стјепановића сокак                                                   

13. Алушки пут  
Што према процјени износи 12.750 m

       

г)Петрово: 

Назив путног правца 

1. Улица 23 августа (према Градња-

монту); 

2. Улица Луке Радојчића (у Новом 

насељу); 

3. Улица Алушка; 

4. Брђанска улица; 

5. Хиландарска улица; 

6. Улица Колона 15. мај; 

7. Улица Светосавска (поред Црк-

ве); 

8. Улица Драже Михаиловића (Лу-

жањак); 

9. Пут од Ул. Драже Михаиловића 

до пословних зграда на Лужањку  и до 

борачких станова  

10. Улица Милоша Обилића (према 

Брђанском гробљу); 
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11. Улица Лужанска (према гробљу 

Лужани); 

12. Улица 9. Новембра; 

13. Улица Десанке Максимовић 

14. Улица Краља Драгутина 

15. Улица Иве Андрића 

16. Улица Петра Кочића 

17. Улица Јована Дучића 

18. Улица Немањићева 

19. Улица Змај-Јовина 

20. Улица 1. Октобра 

21. Улица 12.октобра 

22. Улица цивилних жртава рата,  

23. Дио Пута „Петрово –Брезици“ 

Укључујући и просторе дефинисане  

тачком III.2.2.2.  

24. аутобуско и жељезничких стаја-

лиште,  

25. простор Трга Немањића,  

26. простор код Дома здравља у 

Петрову и  

27. паркиралишта код основне и 

средње школе у Петрову. 
Што према процјени износи 11.015 m 

 

д)Кртова: 

Назив путног правца: 

1. У Кртови пут до зграде основне 

школе; 

Што према процјени износи 200 m 

 

IV.3. Извођач на радовима зимског 

одржавања путева 1. приоритета мора 

започети са чишћењем снијега прије него 

што се накупи 7 cm снијега на коловозу и 

прије него што се снијег сабије. 

 

У случају сусњежице, ледене кише 

и настанка поледице, извођач на радовима 

одр-жавања путева мора одмах реаговати 

са одговарајућим начином посипања.  

 

IV.4.Остале путеве, у договору са 

представницима мјесних заједница, одржа-

ваће грађани личним радом уз обезбјеђење 

потребних количина погонског горива. 

Ово се односи на сљедеће путеве: 
 

Карановац 

-Пут Л17 Одвојак од пута „преко 

Молитвишта“ до гробља у Карановцу; 

-Пут Л 37 за Грабову косу 

-Пут Л 38 за Лијешће  (Раковиће) 

-Пут од куће Богдана Марушића  за 

Грабову косу  

-Пут од куће Богдана Марушића на 

Главицу 

-Пут од насеља Липовац поред куће 

Момира Илића за Илијино брдо 

-Од пута Л7 поред куће Протић 

Младена и мјесног уреда Карановац до 

ресторана Лика 

-Пут у насељу Станица 1: од куће 

Душана Васића до куће Илије Бабића 
Што према процјени износи 13.660m 

 

            Сочковац 

-Од пута Л 11 Сочковац-Какмуж, 

преко Кисељака кроз Савановиће за Са-

риће и Петровиће 

-Од пута Л11 према насељу Скуг-

ловићи 

-Од пута Л11 према Слатинама до 

потока Јовац (куће Рајка Митрића) и назад 

поред куће Ратка Васића и Новака Неш-

ковића, 

-пут Каменици Баре, поред куће 

Бране Јовића, 

-пут Каменици Баре поред куће 

Стојана Полугића 

-Пут за мјесно гробље „Зарићи“ 

-Пут за мјесно  гробље  „Попови-

ћи“; 

-Пут из Мале ријеке за Јовиће –Цви-

јановића точак према путу за Карановац  

-од моста на Сочковачкој ријеци 

(Циглана),  преко глиништа за Петровиће и 

Лазиће; 
Што према процјени износи 10.200 m 

 

Петрово  

-Улица Манастирска 

-Улица Видовданска 

-Улица Николе Тесле 

-Улица 28.августа  

-Улица Студенчина и пут у насељу 

Студенчина; 

 -Улица Бисићи и пут у насељу Би-

сићи; 

 -Улица 9. јануара; 

 -путеви у насељу Савићи  и Блажи-

ћи 
Што према процјени износи  5.230  m 

 

Порјечина  

-пут за гробље у Порјечини до Бје-

лана 

-пут Баре Гуште Бјелани; 

-пут Баре-Станишићи; 

-пут Молитвиште-Ђукићи; 

-пут Школа -Мрачај-Селиште 
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-пут Мрачај-Недељковићи; 

-пут кроз Марјановиће према Бје-

ланима; 

-пут „Порјечина-Миричина“ од 

школе  крај  Деспотовића кроз  Лазареви-

ће; 

-пут Порјечина Калуђерица до лова-

чке куће 
Што према процјени износи 15.000 m 

 

 Кртова  

-У Кртови од главног пута за брдо 

Радићи; 

-У Кртови од главног пута за 

Јовиће. 

Што према процјени износи 1.100 m 
 

 Калуђерица  

-Калуђерица-Јелова Горица-Врела-

Наруци са огранком за мјесно гробље Ка-

луђерица и пут Јелова Горица до границе 

са МЗ Ступари, општина Лукавац 

 -Пут од моста на Пољани десном 

обалом до Цвијановића 

 -заобилазница –пут од моста испод 

манстирског комплекса десном обалом 

Пољане и Рјечице до изласка на пут за 

Ступаре. 
Што према процјени износи 15.000 m 

 

 IV.5. Зимско одржавање мостова вр-

шиће се заједно са чишћењем саобраћајних 

површина потребном механизацијом, а за 

одржавање тротоара, жељезничких стаја-

лишта, аутобуских стајалишта, трга и пар-

киралишта гдје просторни услови не доз-

вољавају приступ и рад механизације, 

разгртање снијега обављаће се  ручно. 
 

IV.6. О зимском одржавању повр-

шина испред приватних радњи и простора 

који су у власништву физичких и правних 

лица, старају се власници односно кори-

сници истих. 
 

 IV.7. Извођачи радова у зимској 

служби почињу са зимским одржавањем 

путева кад добију налог (писмени или 

усмени) од одговорног лица из Одјељења 

надлежног  за комуналне послове или без 

налога кад дебљина сњежног покривача 

достигне висину већу од 7 cm.  
 

 IV.8. О извршењу овог програма  

стараће се надлежна одјељења за кому-

налне послове и за финансије Адми-

нистративне службе општине Петрово. 
 

 V. Правилник ступа на снагу наред-

ног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-90/12 

Датум: 18.12.2012.  
_______________________________________________________ 

2.  

На основу члана 30. алинеја 23. 

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) и члана 134. Пос-

ловника Скупштине општине («Службени 

гласник општине Петрово» број 10/05 и 

7/07), Скупштина општине Петрово, након 

што се претходно упознала са тужбама 

предузећа „Шф Инжењеринг“ д.о.о. Тузла 

и предузећа „Техноград“ д.о.о. за гра-

ђевинарство и инжењеринг Тузла против 

тужене општине Петрово, на сједници од-

ржаној дана 18.12.2012. године, донијела је 

следеће 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

I 

 Скупштина општине Петрово подр-

жава мирно и ефикасно разрјешење спор-

ног односа између општине Петрово и 

„Шф Инжењеринг“ д.о.о. Тузла произаш-

лог из Уговора о извођењу радова на ре-

конструкцији главног транспортног цјево-

вода од изворишта Волујак до главне ди-

стрибутивне мреже са припадајућим обје-

ктима - Лот 5 закљученог дана 11.10.2010. 

године, па сматрајући потраживање „Шф 

Инжењеринга“ дјелимично основаним пре-

длаже начелнику општине да Правобра-

нилаштву Републике Српске Сједиште за-

мјеника у Добоју, да пуномоћје да код 

Окружног привредног суда у Добоју у 

предмету број: 60 0 Пс 016957 12 Пс у име 

тужене општине Петрово са тужиоцем 

„Шф Инжењеринг“ д.о.о. Тузла закључи 

судско поравнање, на начин да се тужена 

обавезује да тужиоцу на име дуга за 

извршене накнадне радове исплати 

19.000,00 КМ као и 50% трошкова судског 

поступка што износи 625,00 КМ а који 

износ чини дио трошка таксе на тужбу и 

таксе на судско поравнање, све у три 

једнака   оброка   у  року  90  дана  од  дана  
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закључења поравнања. 
 

ІІ 

Скупштина општине Петрово, на 

основу документације у коју је имала увид 

и информација добијених од одговорних 

лица општине, није у могућности да се ван 

сваке разумне сумње увјери у оправданост 

тужбеног захтјева тужиоца „Техноград“ 

д.о.о. за грађевинарство и инжењеринг Ту-

зла, јер према постојећој документацији и 

добијеним информацијама, тужилац као 

извођач:  

 - није поступио у складу са чланом 

19. Уговора о извођењу радова на реко-

нструкцији изворишта и резервоара из-

воришта Волујак 1 и 2 (Лот 4) у складу са 

којим је уколико је било потребе за изво-

ђењем нових, додатних радова претходно 

требало провести поступак у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 

 - није поступио у складу са одре-

дбама тачке 35, 36. и 37. општих услова 

Уговора, по којима извођач није могао из-

водити никакве додатне радове без пис-

меног допуштења инвеститора, претходно 

верификоване од стране надзорног органа. 

 - није поступио у складу са тачком 

38. општих услова Уговора по којој је ко-

личина и вриједност извршених радова 

морала бити верификована од надзорног 

органа и пројект менаџера путем мјесеч-

них привремених ситуација, па предлаже 

начелнику општине да тужбени захтјев ту-

жиоца оспори у цјелости. 

 Подржавајући мирно и ефикасно 

рјешавање спорова са свим пословним пар-

тнерима општине предлаже се начелнику 

општине да заједно са представником ту-

жиоца, надзорним органом, супер надзор-

ним органом и другим лицима која су као 

радници инвеститора или као консултанти 

учествовали у рализацији овог уговора, по-

куша овај спорни однос ријешити мирним 

путем. 
 

ІІІ 

 Ови закључци ступају на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у «Службеном гласнику општине 

Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-24/12 

Датум: 18.12.2012.  
_______________________________________________________ 

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 Пет-

рово („Службени гласник Општине Пет-

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

Скупштине општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 

7/07), а након разматрања Извјештаја о 

реализацији Одлуке о утрошку новчаних 

средстава остварених емисијом хартија од 

вриједности, Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 18.12.2012. 

године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

            Скупштина општине Петрово не 

прихваћа Извјештај о реализацији Одлуке 

о утрошку новчаних средстава остварених 

по основу емисије хартија од вриједности, 

поднесену од стране ЈКП. ''Вода'' Петрово, 

јер иста не садржи потребне податке на 

основу којих би ова Скупштина стекла 

увид у транспарентност и законитост во-

ћења поступака јавних набавки у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ и цјели-

сходност у одабирању врсте и вриједности 

набављених моторних возила, опреме и 

алата, па исту враћа подносиоцу да је по-

ново сачини и поднесе Скупштини на раз-

матрање.  

            Скупштина општине тражи да се уз 

нову информацију у прилогу достави Пре-

глед-спецификација возила, опреме и алата 

који је Скупштини општине достављен за 

сједницу одржану дана 20.02.2012. године 

уз упоредни приказ тада планираних и са-

да остварених набавки као и детаљан опис  

проведених поступака набавки по свим 

лотовима, подразумијевајући под тим: врс-

те поступака јавних набавки, процјењену и 

остварену вриједност набавки, стање наба-

вљених роба у вријеме закључивања уго-

вора (ново-рабљено), одлуке органа управ-

љања о набавци роба, записнике са сјед-

ница Комисија за јавне набавке, одлуке о 

додјељиваљу уговора, аналитички прика-

зане трошкове поступака јавних набавки и 

одлуке о висини и исплатама тих трош-

кова, као и други подаци од значаја за  по-

тпун и тачан увид у утрошак  средстава.  
  

II 

 Овај закључак ступа на снагу наред- 
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ног дана од дана доношења, а биће објав-

љен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-25/12 

Датум: 18.12.2012.  
_______________________________________________________ 

4.  

На основу члана 30. алинеја 23. За-

кона о локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске» број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 37. Статута општине 

Петрово («Службени гласник општине Пе-

трово» број 17/06) и члана 134. Послов-

ника Скупштине општине («Службени гла-

сник општине Петрово» број 10/05 и 7/07), 

Скупштина општине Петрово, након што 

се претходно упознала са Захтјевом Друш-

тва за експлоатацију и промет глине и 

пијеска „Сочковац“ а.д. Сочковац, за пре-

испитивање Закључка Скупштине општи-

не Петрово број 01-013.2-20/09 од 24.07. 

2009. године у дијелу који дефинише виси-

ну концесионе накнаде за истраживање и 

експлоатацију керамичких полиминерал-

них глина и кварцног пијеска на лока-

литету Кечковац у Сочковцу, на сједници 

одржаној дана 18.12.2012. године, донијела 

је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

 Скупштина општине Петрово смат-

ра да општина Петровo нема интерес за 

измјеном Закључка број 01-013.2-20/09 од 

24.07.2009. године у дијелу тачке 1. али-

неја 7. што се у нарави односи на смањење 

дијела концесионе накнаде која у распо-

дјели припада општини Петрово, на износ 

мањи од 1,40 КМ/тона, јер се истраживање 

и експлоатација овог необновљивог при-

родног богатства не врши ради потреба 

процеса производње опекарских произво-

да, стварања нове вриједности и запошља-

вања, већ искључиво ради трговине - про-

даје ове сировине у непрерађеном стању 

Фабрици цемента у Лукавцу која ову сиро-

вину користи као пунило у процесу про-

изводње цемента. 
 

ІІ 

 Скупштина општине тражи од наче-

лника и Административне службе општине 

да овој Скупштини у најкраћем року до-

ставе писану информацију, о: 

 - правима и обавезама концесионара 

Друштва за експлоатацију и промет глине 

и пијеска „Сочковац“ а.д. Сочковац по 

Уговору о концесији за истраживање и 

екплоатацију керамичких полиминералних 

глина и кварцног пијеска на локалитету 

Кечковац у Сочковцу, од 26.02.2010. го-

дине и анексима тог уговора и то Анекс 1 

број 05.07/310-93/11 од 22.03.2011. године 

и Анекс 2 број 05.07/310-171/12 од 22.03. 

2012. године. 

- стању имплементације услова - 

обавеза концесионара  у уговорима у кон-

цесији, ближе наведених у алинејама 1 до 

7 Закључка Скупштине општине Петрово 

број 01-013.2-20/09 од 24.07.2009. године. 

- поштовању односно кршењу оба-

веза концесионара у смислу претходне 

алинеје, 

- укупно оствареном и наплаћеном 

износу припадајућег дијела коцесионе нак-

наде у смислу тачке 1. алинеја 7. Закључка 

Скупштине општине Петрово број 01-

013.2-20/09 од 24.07.2009. године. 
 

ІІІ 

 Овај закључак ступа на снагу наред-

ног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у «Службеном гласнику општине 

Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-26/12 

Датум: 18.12.2012.  
_______________________________________________________ 

5.  

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), члана 134. Пословника Скуп-

штине општине Петрово („Службени глас-

ник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 7/07), 

а након разматрања Извјештаја о изврше-

њу буџета Општине Петрово за период 

01.01. до 31.10.2012. године, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 18.12.2012. године донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

            Скупштина општине Петрово не 

прихваћа Извјештај о извршењу буџета 

Општине Петрово за период 01.01. до 
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31.10.2012. године због прекорачења у ис-

платама на већем броју буџетских позиција 

у односу на стање планирано буџетом и 

тражи да се исти допуњен са одлукама на 

основу којих је извршено веће извршење 

буџета од планираног поднесе Скупштини 

на поновно разматрање и одлучивање. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће об-

јављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-27/12 

Датум: 18.12.2012.  
_______________________________________________________ 

6.  

На основу члана 30. алинеја 19. За-

кона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 37. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 17/06), члана 41. став 3. и члана 

42. став 1. Пословника Скупштине опш-

тине Петрово (''Службени гласник општи-

не Петрово'' број 10/05, 7/07), Скупштина 

општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 18.12.2012. године,  донијела је          
                          

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ИЗ-

РАДУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОГРАМА РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 

2013. ГОДИНИ 
 

 

Члан 1. 

          Именује се Комисија за  израду при-

једлога Програма рада Скупштине општи-

не Петрово у  2013. години, у саставу: 
1. Стјепановић Зоран из Петрова,                 

- предсједник, 

2. Томић Младен  из Какмужа, - члан, 

3. Марјановић Брано из Порјечине,  
- члан, 

4. Пушељић Обрад из Петрова, - члан, 

5. Николић Јово из Петрова, - члан, 
6. Томић Синиша из Какмужа,  - члан, 

 

Члан 2. 

            Задатак комисије из члана 1. ове 

одлуке је да  на основу приједлога и миш-

љења: одборника, радних тијела Скупшти-

не општине, начелника општине, Админи-

стративне службе општине, политичких 

странака заступљених у Скупштини опш-

тине, Савјета Мјесних заједница, јавних 

предузећа и установа, удружења грађана и 

других субјеката, која  прибављају лица из 

члана 86. став 1. Пословника Скупштине 

општине Петрово, утврди и Скупштини 

поднесе на разматрање и усвајање прије-

длог Програма рада Скупштине општине 

Петрово у 2013. години. 
 

Члан 3. 

Комисија за израду програма рада 

Скупштине општине у 2013. години је 

Скупштинско радно тијело привременог 

карактера и исто се извршењем задатка из 

члана 2. ове одлуке има сматрати распу-

штеним. 
 

Члан 4. 

            Рок за израду приједлога програма 

рада Скупштине општине у 2013. години је 

15 дана од дана ступања ове одлуке на 

снагу. 
 

Члан 5. 

            Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово'' и 

на огласној табли општине. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-38/12 

Датум: 18.12.2012.  
_______________________________________________________ 

7.  

            На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број 101/04, 42/05, 

118/05) и члана  37. Статута општине Пет-

рово (''Службени гласник оштине Петрово'' 

број: 17/06), а у вези са чланом 73. Посло-

вника Скупштине општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

10/05, 7/07), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 18.12.2012. го-

дине, донијела  је 
 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 

Члан 1. 

Петровић Предраг из Сочковца, раз-

рјешава се дужности члана Надзорног од-

бора Скупштине општине Петрово, на лич-

ни захтјев. 
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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                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-39/12 

Датум: 18.12.2012.  
_______________________________________________________ 

8.  

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број 101/04, 42/05, 

118/05) и члана  37. Статута општине Пет-

рово (''Службени гласник општине Пет-

рово'' број: 17/06), а у вези са чланом 73. 

Пословника Скупштине општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број: 10/05, 7/07), Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 18.12. 

2012. године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Члан 1. 

У Надзорни одбор Скупштине опш-

тине Петрово именован је Тодоровић Је-

ленко из Какмужа - предсједник. 

 

Члан 2. 

           Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата Скуп-

штине општине Петрово, конституисане 

након Локалних избора одржаних 2012. го-

дине. 

 

Члан 3. 

            Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-40/12 

Датум: 18.12.2012.  
_______________________________________________________ 

9.  

На основу члана 43. Закона о ло-

калној 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), за мјесец децембар 2012. 

године  

 1. са конта 415200 -  Грантови у зе-

мљи на конто 412790 - Расходи за остале 

стручне услуге 630,00 КМ 

 2. са конта 415200 -  Грантови у зе-

мљи на конто 412814 - Расходи по основу 

утрошка електричне расвјете на јавним по-

вршинама 880,00 КМ 

 3. са конта 415234 - Капитални гра-

нтови вјерским организацијама на конто 

415219 - Остали грантови непрофитним 

субјектима - Полицијска станица Петрово 

197,00 КМ 

 4. са конта 511131 - издаци за из-

градњу путева на конто 511195 - издаци за 

изградњу споменика  погинулим борцима 

у Карановцу 1.256,00 КМ. 

 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду, финансије и дру-

штвене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-

нансије.    

                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-361/12 

Датум: 12.12.2012.  
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној 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 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава 

ЈУ „Центру за социјални рад“ Петрово 
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(организациони код 00380300), за мјесец 

децембар  

 1. са конта 412900 -  Остали непоме-

нути расходи на конто 412631 - Расходи по 

основу утрошка бензина 120,00 КМ, 

 2. са конта 412900 -  Остали непо-

менути расходи на конто 412230 - Расходи 

за комуналне услуге 250,00 КМ. 

  

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду, финансије и дру-

штвене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-

нансије.    

                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-362/12 

Датум: 13.12.2012.  
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 

49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10) Начелник општине Петрово, 

д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о додјели уговора о набавци роба: 

„Набавкa прехрамбених артикала за 

кухињу за 2013. годину“:  реф. 02-014-7-

100/12 од 26.11.2012. године, СТР  

„ШОЦА 2“ из Петрова 

 

СТР „ШОЦА 2“ из Петрова изаб-

рано је као најповољнији понуђач у пос-

тупку јавне набавке – „Набавкa прехрам-

бених артикала за кухињу за 2013. годи-

ну“:   конкурентским позивом бр. 02-014-

7-100/12 од 26.11.2012. године. 

Уговор о набавци роба – „Набавкa 

прехрамбених артикала за кухињу за 2013. 

годину“: референца бр. 02-014-7-100/12 од 

26.11.2012. године закључује се након ис-

тека 15 дана од дана када су сви понуђачи 

обавјештени о избору најповољнијег пону-

ђача. 

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“ бр. 

49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10) и подзаконским актима доне-

сеним на основу њега. Поступак је про-

водила Комисија за јавне набавке општине 

Петрово, те након пријема и оцјене понуда 

упутила препоруку Начелнику општине 

Петрово да се као најповољнији понуђач 

изабере: СТР „ШОЦА 2“ из Петрова, па је 

донесена одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м  л и ј е к у 

  Сваки добављач који има легитиман 

интерс за конкретан уговор  о јавној наба-

вци  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 ос-

нову 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 дана од дана када је подносилац при-

говора стекао сазнање  или је требао да са-

зна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама , али не касније од једне године  

од наводне повреде. 
 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-107/12 

Датум: 14.12.2012.  
_______________________________________________________ 
 12. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 

118/05), члана 56. Статута општине Пет-

рово („Службени гласник општине Пет-

рово“ број 17/06) у вези са Програмом под-

стицајних средстава за „Стварање основе 

за производњу квалитетног приплодног 

подмлатка у говедарству на подручју опш-

тине Петрово“ („Службени гласник општи-

не Петрово“ број 7/11), начелник општине 

Петрово доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРИПЛОДНИ ПОД-

МЛАДАК У ГОВЕДАРСТВУ 
 

1. Костић Пери из Врела, општина 

Петрово, признаје се право на новчани по-

дстицај у износу од 200,00 КМ, за одгој 

приплодног подмлатка у говедарству. 

2. Новчана средства ће пољопри-

вредном произвођачу бити исплаћена на 
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текући рачун број: 555-008-8129664-64 код 

Нова Банка А.Д. 

3. Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења. 

О б р а з л о ж е њ е : 

 Пољопривредни произвођач Костић 

Перо из Врела, обратио се општини Пет-

рово са захтјевом за кориштење подсти-

цајних средстава у пољопривреди на ос-

нову Програма „Стварање основе за произ-

водњу квалтетног приплодног под-млатка 

у говедарству на подручју општине Пет-

рово“. 

 Увидом у достављену документа-

цију од стране пољопривредног произ-

вођача који је укључен у Програм као 

произвођач млијека на властитој фарми 

музних грла, констатовано је да именовани 

посједује сву потребну документацију, да 

је на основу планског осјемењавања ода-

браног женског грла (шифра ушне маркице 

БА03508800551), добијено једно женско 

теле (шифра ушне маркице БА035086000-

068) да су испоштоване све мјере и рокови, 

те је сходно „Програму подстицајних сред-

става за „Стварање основе за производњу 

квалитетног приплодног подмлатка у гове-

дарству на подручју општине Петрово“ 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/11), подносилац захтјева испунио 

све услове за новчани подстицај 200 КМ 

по грлу за женко приплодно теле, па је 

због тога по захтјеву рјешено као у диспо-

зитиву овог рјешења. 

 Против овог Рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пет-

рово у року од 8 (осам) дана од дана при-

јема. 
 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-54/12 

Датум: 17.12.2012.  
_______________________________________________________ 
 13. 

На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Ста-

тута општине Петрово („Службени глас-

ник општине Петрово“ , број 17/06) a у ве-

зи са чланом 4 став 10 и члана 5 Програма 

подстицајa привреде, образовања и запош-

љавања на простору општине Петрово у 

2012. години“ („Службени гласник општи-

не Петрово“број 7/12),начелник општине 

Петрово доноси: 

Р Ј Е Ш Е ЊЕ 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ  

 

1. СУЗГФ „ПЕЈИЋ- ГРАДЊЕ “  из 

Петрова признаје се право на новчани по-

дстицај у укупном  износу од 2.085,50КМ  

и то: 

-1.085,50КМ,  на име подстицаја за суфи-

нансирање набавке основних средстава за 

занатско-предузетничку дјелатност и 

-1.000,00 КМ на име запошљавања једног 

радника са евиденције Завода за запош-

љавање у Петрову 

2.Новчана средства ће бити испла-

ћена на пословни рачун СУЗГФ „ПЕЈИЋ- 

ГРАДЊЕ“  из Петрова, након потписивања 

уговора којим ће се регулисати међусобна 

права и обавезе. 

3.Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења.  
 

Образложење 

Скупштина општине Петрово је на 

сједници одржаној дана 10.07.2012 године 

донијела Програм подстицаја привреде, 

образовања и запошљавања на простору 

општине Петрово у 2012 години, након 

чега је расписан јавни позив ради додјеле 

неповратних новчаних средстава. На јавни 

позив пријавио се СУЗГФ „ПЕЈИЋ- ГРАД-

ЊЕ “  из Петрова са захтјевом за подстицај 

по два основа: 

1. Подстицај за суфинансирање на-

бавке основних средстава за регистровану 

предузетничку дјелатност - Именовани je 

набавио опрему за обављање дјелатности 

(моторну пилу МС 38, агрегат 2,8 ГФ-3 

Лифан, продужно кабло, бушилицу Елит 

500 W, бушилицу Елит ACCU, водилицу 

30 зуби, водилицу 32 зуба, лопате за 

земљу) укупне вриједности 2.171,00 КМ. 

Уз захтјев доставио je рачун са фискалним 

рачуном. Подносилац захтјева је поред 

рачуна за набавку основних средстава 

доставио и рачун за набавку грађе и оплате 

који Комисија није прихватила јер исти 

представља репроматеријал а не основно 

средство. 

Поред напријед наведеног подноси-

оц захтјева је уз пријаву приложио и: 

-рјешење о регистрацији дјелатности, 

-доказ о измиреним обавезама према јав-

ним приходима, не старије од 30 дана од 

дана објављивања јавног позива, 

-доказ о броју запослених радника 
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2. Подстицај за запошљавање рад-

ника са евиденције Завода за запошљавање 

у Петрову. 

Ради додјеле подстицаја по основу 

новозапосленог једног радника са евиде-

нције Завода за запошљавање у Петрову, 

подносиоц захтјева је приложио 

-рјешење о регистрацији дјелатности, 

-доказ о измиреним обавезама према јав-

ним приходимане,не старији од 30 дана од 

дана објављивања јавног позива, 

-увјерење број 1-33-10383-1-2004-394 за 

Божић (Митар) Синиша из Петрова, да се 

води на евиденцији Завода за запошља-

вање у Петрову, 

-Извјештај о броју запослених радника код 

послодавца СУЗГФ „ПЕЈИЋ- ГРАДЊЕ “  

из Петрова, издан од стране Пореске упра-

ве РС, дана 14.11.2012 године. 

Имајући у виду чињеницу да је 

СУЗГФ „ПЕЈИЋ- ГРАДЊЕ“ из Петрова по 

јавном позиву, благовремено доставио ко-

мплетну и потпуну документацију са нео-

пходним доказима за оба подстицаја  а на 

приједлог комисије именоване Рјешењем 

начелника општине Петрово бр. 012-014-4-

43/12 од 15.10.2012. рјешено је као у изре-

ци Рјешења.  

Против овог Рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пет-

рово у року од 8 (осам) дана од дана при-

јема. 
 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-55/12 

Датум: 20.12.2012.  
_______________________________________________________ 
 14. 

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 гла-

сник општине Петрово“, број 17/06) a у 

вези са чланом 4 став 10 и члана 5 Про-

грама подстицајa привреде, образовања и 

запошљавања на простору општине Пе-

трово у 2012. години“ („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/12), начелник 

општине Петрово доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ  
 

1-СУЗР „БОКИ“ из Петрова, приз-

наје се право на новчани подстицај у  

износу од 1.562,50 КМ за набавку осно-

вних средстава за занатско-предузетничку 

дјелатност. 

2. Новчана средства ће бити испла-

ћена на пословни рачун СУЗР „БОКИ“  из 

Петрова након потписивања уговора којим 

ће се регулисати међусобна права и оба-

везе. 

3.Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења.  

Образложење 

Скупштина општине Петрово је на 

сједници одржаној дана 10.07.2012 године 

донијела Програм подстицаја привреде, 

образовања и запошљавања на простору 

општине Петрово у 2012 години, након 

чега је расписан јавни позив ради додјеле 

неповратних новчаних средстава. На јавни 

позив пријавила се СУЗР „БОКИ“ из Пет-

рова са захтјевом за подстицај набавке ос-

новних средстава за занатско-предузетни-

чку (угоститељску) дјелатност. 

 Подстицај за суфинансирање набавке ос-

новних средстава за занатско-предузет-

ничку дјелатност- набавка  опреме и намје-

штаја за угоститељку дјелатност. Укупна 

цијена набављене опреме и намјштаја пре-

ма достављеним рачунима  износи 3.125,00 

КМ (укључујући ПДВ). Подносилац је дос-

тавио рачуне са фискалним рачунима за 

набављена основна средства. 

Поред напријед наведеног подносиоц зах-

тјева је уз пријаву приложио и: 

-рјешење о регистрацији дјелатности, 

-доказ о измиреним обавезама према јав-

ним приходима, не старије од 30 дана од 

дана објављивања јавног позива, 

-доказ о броју запослених радника 

Имајући у виду чињеницу да је СУЗР 

„БОКИ“ из Петрова, по јавном позиву, 

благовремено доставио комплетну и пот-

пуну документацију са неопходним дока-

зима за подстицај набавке основних сред-

става за занатско-предузетничку дјелатно-

ст. а на приједлог комисије именоване Рје-

шењем начелника општине Петрово бр. 

02-014-4-43/12 од 15.10.2012. године рије-

шено је као у изреци 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: 02-014-4-56/12 

Датум: 20.12.2012.  
__________________________________________________________________________ 
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 15. 

На основу члана 43.Закона о лока-

лној самоуправи(„Службени гласник РС“ 

број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 56. Ста-

тута општине Петрово („Службени глас-

ник општине Петрово“ , број 17/06) a у 

вези са чланом 4 став 10 и члана 5 Про-

грама подстицајa привреде, образовања и 

запошљавања на простору општине Пет-

рово у 2012.години“ („Службени гласник 

општине Петрово“број 7/12),начелник оп-

штине Петрово доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНИ 

ПОДСТИЦАЈ  
 

1- СЗТР „ГРАФИ- КОМ“ из Порје-

чине, признаје се право на новчани под-

стицај у  износу од 3.000,00 КМ за набавку 

основних средстава за занатско-преду-

зетничку дјелатност. 

2.Новчана средства ће бити испла-

ћена на пословни рачун СЗТР „ГРАФИ- 

КОМ“ из Порјечине након потписивања 

уговора којим ће се регулисати међусобна 

права и обавезе. 

3.Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења. 

Образложење 

Скупштина општине Петрово је на 

сједници одржаној дана 10.07.2012 године 

донијела Програм подстицаја привреде, 

образовања и запошљавања на простору 

општине Петрово у 2012 години, након 

чега је расписан јавни позив ради додјеле 

неповратних новчаних средстава. На јавни 

позив пријавила се СЗТР „ГРАФИ- КОМ“ 

из Порјечине са захтјевом за подстицај 

набавкe основних средстава за занатско-

предузетничку дјелатност. 

  Подстицај за суфинансирање набав-

ке основних средстава за занатско-преду-

зетничку дјелатност- набавка графичкe ма-

шинe „Ролан Практика“00 серија 174 по 

цијени од 9.360,00КМ. (укључујући ПДВ). 

Подносилац је доставио рачун са фискал-

ним рачунoм за набављено основно сред-

ства. 

Поред напријед наведеног подноси-

оц захтјева је уз пријаву приложио и: 

-рјешење о регистрацији дјелатности, 

-доказ о измиреним обавезама према јав-

ним приходима, не старије од 30 дана од 

дана објављивања јавног позива, 

-доказ о броју запослених радника 

Имајући у виду чињеницу да је  

СЗТР „ГРАФИ- КОМ“ из Порјечине, по 

јавном позиву, благовремено доставио ко-

мплетну и потпуну документацију са 

неопходним доказима за подстицај набавкe 

основних средстава за занатско-предузет-

ничку дјелатност. а на приједлог комисије 

именоване Рјешењем начелника општине 

Петрово бр. 02-014-4-43/12  од 15.10.2012. 

године ријешено је као у изреци Рјешења. 

  Против овог Рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Пет-

рово у року од 8 (осам) дана од дана при-

јема. 
 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-57/12 

Датум: 20.12.2012.  
_______________________________________________________ 
 16. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи (Службени гласник РС, 

број 101/04, 42/05. и 118/05.) и члана  29. 

тачка 3. Закона о буџетском систему Ре-

публике Српске – пречишћени текст 

(«Службени гласник Републике Српске» 

број 54/08, 126/08 и 92/09), те члана 56. 

Статута општине Петрово («Службени гла-

сник општине Петрово» број 17/06), начел-

ник општине,  доноси   
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ДРУГОГ 

РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВО ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 Усваја  се  Нацрт  другог ребаланса 

буџета   општине Петрово за 2012. годину 

са прегледом планираних буџетских сред-

става и буџетских издатака у табеларном 

прегледу по организационој, економској и 

функционалној класификацији, који су 

саставни дио ове одлуке. 

 Планирана буџетска средства: 

             3.293.419,00 КМ 

 Планирана буџетска потрошња: 

             3.293.419,00 КМ 
  

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-365/12 

Датум: 20.12.2012.  
_______________________________________________________ 
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 17. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној 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), за мјесец новембар 2012. 

године  

 са конта 415210 - Текући грантови 

непрофитним организацијама 590,00 КМ 

 на конто 412755 - Расходи за гео-

детско катастарске услуге 120,00 КМ 

 на конто 412739 - Расходи за остале 

услуге информисања 470,00 КМ 
 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду, финансије и дру-

штвене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-

нансије.    

                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-367/12 

Датум: 24.12.2012.  
_______________________________________________________ 

18. 

    На основу члана 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Служ-

бени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.), Упу-

тства о примјени Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

03/05) и члана 56. Статута општине Пет-

рово („Службени гласник општине Петро-

во“ 17/06), Начелник општине Петрово 

доноси: 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке за на-

бавку роба:„Набавка угља за централно гри-

јање за 2013. годину са услугом превоза“ 
 

Члан 1. 

            Приступа се поступку јавне набавке  

за набавку роба: „Набавка угља за цен-

трално гријање за 2013. годину са услугом 

превоза“, путем конкурентског позива без 

објаве обавјештења у Службеном гласнику 

БиХ - први пут. 
 

Члан 2. 

 Оквирна вриједност предметне  на-

бавке је планирана Планом јавних набавки 

за 2013. годину у оквиру позиције бр. 2 

Набавка угља за централно гријање која 

износи 17.000 КМ, при чему процјењена 

вриједност ове набавке износи 14.000 КМ. 

Дата средства ће се обезбиједити  из бу-

џета општине Петрово са конта број: 412 

214 Расходи по основу утрошка угља, 412 

249 Расходи за услуге превоза. 
 

Члан 3. 

          Задужује се Самостални стручни 

сарадник за инвестиције, јавне набавке и 

послове развоја да испрати поступак 

предметне набавке  са потребном доку-

ментацијом, те Комисија за предметну на-

бавку  да у складу са Законом о јавним на-

бавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 

70/06, 12/09, 60/10.) изврши отварање и 

вредновање понуда, и предложи најпово-

љнијег понуђача за наведену набавку. 
 

Члан 4. 

         Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“ 
 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-109/12 

Датум: 24.12.2012.  
_______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној 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), за мјесец децембар 2012. 

године  
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 са конта 414140 - Субвенције 

нефинанијским субјектима 1.000,00 КМ 

 на конто 412732 - Расходи за 

објављивање огласа и тендера 1.000,00 КМ 
 

Члан 2. 

           За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду, финансије и дру-

штвене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-

нансије.    

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-368/12 

Датум: 24.12.2012.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.  

За издавача: Бранислав Михајловић, в.д. секретара Скупштине општине Петрово. Годишња 

претплата: 60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706. 
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