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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 14  Петрово,  30.12.2013. године          Година: XXІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 1. 1. 

На основу члана 30. Закона о ло-
калној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 2. Одлуке о пос-
тупку давања у закуп и на кориштење 
некретнина општине („Службени гласник 
општине Петрово“, број 14,05, 1/06 и 6/09), 
чланa 37. Статута општине Петрово (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'' број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 24.12.2013.  годи-
не, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕКРЕТНИНА БЕЗ НАКНАДЕ 

   
Члан 1. 

 Радњи за грађевинарство, трговину 
и транспорт „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“, с.п. Соч-
ковац, власништво Пејић Слободана дају 
се на кориштење без накнаде некретнине и 
то земљиште означено са к.ч.број 1036, 
површине 9.385m2, к.ч.број 1037/1, повр-
шине 5.377m2, к.ч. број 1037/2, површине 
2.767m2, све уписано у ПЛ.број 119, к.о. 
Сочковац као и објекти изграђени на наве-
деном земљишту: 
 1. Надстрешница, изграђена од др-
вених греда, обложена даском, димензија 
35m х 6m, укупне површине 210m2, 
 2. Објекат изграђен од цигле и дас-
ке, димензија 20m х 6m, укупне површине 
120m са надстрешницом, димензија 20m х 
1m, укупне површине 20m2, 
 3. Објекат кога у нарави чини двој-
ни контејнер са таваном и кровом, димен-
зија 6m х 4.40m, укупне површине 
26.40m2, 
 4. Дрвена шупа, димензија 6m х 3m, 
укупне површине 18m2. 
 

Члан 2. 
 Некретнине из члана 1. ове одлуке, 
дају се на коришћење без накнаде, на пе-
риод  од  годину дана на име отварања сто-
варишта грађевинског материјала. 

 
Члан 3. 

   Међусобна права и обавезе по ос-
нову коришћења некретнина из члана 1. 
ове одлуке ближе ће се регулисати уго-
вором. 
 

Члан 4. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „ Службеном 
гласнику општине Петрово“. 
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2. 
На основу члана 30. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05. 
118/05. и 98/13), а у вези са чланом 8. став 
3. Закона о порезу на непокретности (Слу-
жбени гласник Републике Српске број 
110/08. и 118/09), члана 37. Статута општи-
не Петрово („Службени гласник oпштине 
Петрово“ број: 17/06), Скупштина општи-
не Петрово на сједници одржаној дана 
24.12.2013. године донијела је 

  
О Д Л У К У 

О  ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

     
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина 
стопе пореза на непокретности које се на-
лазе на подручју општине Петрово. 

За пореску 2014. годину висина сто-
пе пореза на непокретности износи 0,15 %. 
  

Члан 2. 
  Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 
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3. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 24.12. 
2013. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТА-

ВА ЗА ИЗГРАДЊУ СПОМЕНИКА 
ПАЛИМ БОРЦИМА У МЗ. СИЖЈЕ 

 
Члан 1. 

           Ставља се ван снаге Одлука о одоб-
равању новчаних средстава за изградњу 
споменика палим борцима у МЗ. Сижје, 
број 01-022-55/13 од 11.07.2013. године 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 8/13). 
 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-102/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

4. 
На основу члана 30. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05. и 
98/13.), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Пет-
рово“ број 17/06), Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана 24.12. 
2013. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВА-
ЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ 
САНАЦИЈЕ КРОВА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
           У Одлуци о одобравању новчаних 
средстава на име санације крова управне 
зграде општине Петрово („Службени глас-
ник општине Петрово“ број 12/13) у члану 

1. број „10.000,00 КМ“ се замјењује бројем 
„21.600,00“. 
 

Члан 2. 
 Члан 2. мијења се и гласи: 
           „Новчана средства из члана 1. обез-
биједиће се из буџета општине Петрово 
реалокацијом средстава са конта 414141-
Субвенције нефинансијским субјектима из 
области пољопривреде износ од 11.500,00 
КМ, са конта 414141-Субвенције нефинан-
сијским субјектима из области привреде 
износ од 7.500,00 КМ и са буџетске ре-
зерве износ од 2.600,00 КМ,  а књижиће се 
на конто број 511221-Издаци за инвести-
ционо одржавање, реконструкцију и адап-
тацију канцеларијских објеката и простора. 
 

Члан 3. 
         Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 
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5. 
На основу члана 30. алинеја 2. а у 

вези са чланом 121. став 2. Закона о лока-
лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13), и 37. Статута општине («Служ-
бени гласник општине Петрово, број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 24.12.2013. годи-
не, донијела је следећу 

 

 О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ СТРУЧЊАКА 
ЗА ИМЕНОВАЊА СТРУЧНИХ КОМИ-
СИЈА КОД ПРИЈЕМА, ИЗБОРА И ИМЕ-
НОВАЊА ОПШТИНСКИХ СЛУЖБЕНИ-
КА  И  ОРГАНА  У  ЈАВНИМ   ПРЕДУЗЕ- 

  ЋИМА И УСТАНОВАМА 
 

I 
Утврђује се следећа листа струч-

њака за именовања стручних комисија код 
пријема, избора и именовања општинских 
службеника и органа у јавним предузећима 
и установама: 

1. Озрен Петковић, дипл.инж.пољ. 
из Какмужа, 

2. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-
миста из Петрова, 
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3. Младен Ристић, дипл.инж.геол. 
из Какмужа, 

4. Душан С. Милотић, дипл.инж. 
маш. из Петрова, 

5. Јован Тодоровић, комерцијалиста 
из Карановца, 

6. Урош Тодоровић, инж.техноло-
гије из Петрова, 

7. Славојка Стефановић, проф.ср-
пс.језика из Петрова, 

8. Драгана Дујковић, настаник из 
Петрова, 

9. Драгана Петковић, др.медицине 
из Какмужа, 

10. Драган Стјепановић, дипл.пра-
вник из Петрова, 

11. Биљана Ђурић, проф.разредне 
натаве из Петрова, 

12. Жељко Ђурић, дипл.економиста 
из Какмужа, 

13. Озрен Ђурић, др.стоматологије 
из Какмужа, 

14. Др Здравко Станић, спец.пород. 
медицине из Добоја, 

15. Жељко Томић, дипл.економиста 
из Какмужа, 

16. Владимир Накић, дипл.соц.ра-
дник из Добоја, 

17. Драженка Максимовић, дипл. 
инж.геол. из Петрова, 

18. Вида Томић, дипл.правник из 
Какмужа, 

19. Манда Мишановић, адвокат из 
Петрова, 

20. Бранислав Михајловић, дипл. 
правник из Петрова, 

21. Мр Миленко Катанић, дипл. 
економиста из Петрова, 

22. Предраг Петровић, дипл.еко-
номиста из Сочковца, 

23. Младен Томић, дипл.економи-
ста из Какмужа, 

24. Душко Петровић, дипл.еконо-
миста из Петрова, 

25. Ненад Протић, економиста из 
Какмужа, 

26. Јеленко Тодоровић, економиста 
из Какмужа, 

27. Симо Дујковић, дипл.инж.маш. 
из Петрова, 

28. Мр Милан Милотић, дипл.инж. 
маш. из Добоја, 

29. Радован Катанић, дипл.инж. 
техн. из Петрова, 

30. Слободан Мајсторовић, др.ру-
дарства из Какмужа, 

31. Љубан Јовановић, дипл.инж. ел. 
тех. из Какмужа, 

32. Славко Симић, дипл.инж.ел.тех. 
из Сочковца, 

33. Јесенко Стјепановић, инж.гра-
ђевине из Петрова, 

34. Ратко Михајловић, дипл.инж. 
шум. из Сочковца, 

35. Новак Трифковић, дипл.инж. 
пољ. из Добоја, 

36. Душко Михајловић, дипл.инж. 
шум. из Петрова, 

37. Обрад Пушељић, соц.радник из 
Петрова, 

38. Јулијана Иличић, дипл.правник 
из Карановца, 

39. Зоран. П. Васић, проф. из Как-
мужа, 

40. Др. Борислав Гојковић, дипл. 
инж.маш. из Какмужа, 

41. Вукадин Благојевић, дипл.прав-
ник из Карановца, 

42. Милена Панић, дипл.економи-
ста из Карановца, 

43. Др Зоран Благојевић, спец.хи-
рург. из Карановца, 

44. Др Миленко Лукић, примаријус 
из Петрова, 

45. Др Слађана Георгијев, спец.по-
род.медицине из Петрова, 

46. Рада Стјепановић, др.медицине 
из Добоја, 

47. Љубица Мијић, дипл.инж.тех. 
из Какмужа, 

48. Драгица Пејић, дипл.инж.техн. 
хемије из Карановца, 

49. Новак Никић, дипл.инж.техн. из 
Петрова, 

50. Слободан Савић, дипл.инж. ел. 
тех. из Петрова, 

51. Јово Николић, инж.орг.рада из 
Петрова, 

52. Јеленко Ђурановић, инж.орг. 
рада из Калуђерице, 

53. Слободан Јаковљевић, дипл. 
инж.пољ. из Петрова, 

54. Озренко Јоргановић, проф.со-
циологије из Петрова, 

55. Гордана Шешлак, професор ра-
зредне наставе из Петрова, 

56. Тодор Стијепић, инж.заш. на 
раду из Карановца, 

57. Драган Петковић, дипл.инж. 
маш. из Какмужа, 

58. Нада Маљеновић, дипл.еконо-
миста из Какмужа, 
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59. Бојана Ристић, дипл.санитар-
ни.инж. из Карановца, 

60. Душан Цвијановић, дипл.инж. 
маш. из Петрова, 

61. Момир Катанић, инж.заш.на ра-
ду из Петрова, 

62. Мирко Протић, наставник из 
Петрова, 

63. Габријела Гојковић, проф. фи-
лозофије и социологије из Какмужа, 

64. Никола Николић, наставник из 
Какмужа, 

65. Мр Ненад Катанић, професор 
физичке културе из Петрова, 

66. Анђелка Мајсторовић, соци-
јални радник из Какмужа, 

67. Мара Топаловић, виша меди-
цинска сестра из Петрова, 

68. Ратко Андрић, наставник из Ка-
рановца, 

69. Мира Катанић, инж.технолог из 
Петрова, 

70. Мира Сарафијановић, инж.тех-
нолог из Петрова, 

71. Бранко Јовановић, инж.саобра-
ћаја из Какмужа, 

72. Др Брано Катанић, спец.хирург 
из Добоја, 

73. Др Брано Трифуновић, спец. 
интерн. из Добоја, 

74. Мирослав Видаковић, инж.обу-
ћарства из Порјечине, 

75. Споменка Петковић, дипл.еко-
номиста из Порјечине, 

76. Игор Лазић, професор физичке 
културе из Петрова, 

77. Слободан Дујковић, економиста 
из Петрова, 

78. Дејан Раковић, инж.маш. из Со-
чковца, 

79. Душко Митрић, дипл.инж.шум. 
из Сочковца, 

80. Горан Ђурић, дипл.инж.шум. из 
Петрова, 

81. Зоран Ђурановић, дипл.инж. 
маш. из Петрова, 

82. Златан Благојевић, дипл.еконо-
миста из Петрова, 

83. Богданка Лазић, просветни рад-
ник из Сочковца, 

84. Душан Вуковић из Какмужа, 
85. Драгојло Петковић из Какмужа, 
86. Бошко Васић из Какмужа, 
87. Момир Гојковић из Какмужа, 
88. Привислав Јанић из Какмужа, 

89. Љубица Скубиловић из Как-
мужа, 

90. Милан Урумовић из Петрова, 
91. Мирослав Божић из Петрова, 
92. Стојан Бекседић из Петрова, 
93. Бранко Божић из Петрова, 
94. Милан Катанић из Петрова, 
95. Тривун Катанић из Петрова, 
96. Станко Пољашевић из Петрова, 
97. Радо Радић из Петрова, 
98. Дарко Васић, дипл.инж.пољ. из 

Сочковца, 
99. Синиша Иванишевић, дипл.еко-

номиста из Петрова, 
100. Мирко Ристић, дипл.правник из 

Карановца,  
101. Мира Катанић, дипл.правник из 

Петрова, 
102. Мирјана Костић, соц.радник из 

Какмужа, 
103. Душан Миросављевић, еконо-

миста из Петрова, 
104. Милош Ђурић, инж.пољопри-

вреде из Петрова. 
 

 
 Ступањем ове одлуке на снагу пре-
стаје да важи Одлука о утврђивању листе 
стручњака за именовања стручних коми-
сија код пријема, избора и именовања 
општинских службеника и органа у јавним 
предузећима и установама („Службени 
гласник општине Петрово број 1/05 и 
8/09). 
 

ІІІ 
 Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гла-
снику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-105/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

6. 
На основу члана 28. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 22. став 1. тачка а) 
подтачка 1. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гла-
сник Републике Српске“, број 121/12) и 
члана 37. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“, број 
17/06) Скупштина општине Петрово на 
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сједници одржаној дана 24.12.2013. године 
донијела је  
 

О Д Л У К У  
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИ-
САЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ПО-

ДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се органи-

зација и функционисање цивилне заштите 
у систему заштите и спасавања на подру-
чју општине Петрово и то:   

- систем заштите и спасавања у ва-
нредним ситуацијама,  

- права и обавезе субјеката система 
заштите и спасавања,  

- начин организације и дјелатност 
цивилне заштите у систему заштите и спа-
савања и  

- начин планирања и финансирања 
система заштите и спасавања.  
 

Члан 2. 
Организација и дјелатност цивилне 

заштите у систему заштите и спасавања на 
подручју општине Петрово заснива се на 
провођењу личне, узајамне и колективне 
заштите, провођењу мјера и задатака заш-
тите и спасавања, координацији и руко-
вођењу у ванредним ситуацијама, имено-
вању и организовању јединица и тимова 
заштите и спасавања, постављању повје-
реника, ангажовању привредних друштава 
и других правних лица обавезних у спро-
вођењу мјера и задатака заштите и спаса-
вања, обезбјеђивању и одржавању пот-
ребних материјалних средстава потребних 
за заштиту и спасавање као и провођење 
обуке и мобилизације снага заштите и 
спасавања. 
 

Члан 3. 
Заштита и спасавање у ванредним 

ситуацијама је дјелатност од посебног ин-
тереса за општину.  
 

Члан 4. 
Поједини употријебљени изрази у 

овој одлуци: 
а) ванредна ситуација – ситуација у 

којој су ризици и пријетње или посљедице 
катастрофа, ванредних догађаја и других 
опасности за становништво, животну сре-
дину и материјална добра таквог обима и 
интензитета да њихов настанак или по-

сљедице није могуће спријечити или 
отклонити редовним дјеловањем надле-
жних органа и служби, због чега је за 
њихово ублажавање и отклањање неопхо-
дно употријебити посебне мјере, снаге и 
средства уз појачан режим активности;  

б) ванредни догађај – несрећа иза-
звана елементарном непогодом и другом 
несрећом која може да угрози здравље и 
живот људи и животну средину, а чије је 
посљедице могуће спријечити или откло-
нити редовним дјеловањем; 

в) елементарна непогода – догађај 
хидрометеоролошког, геолошког или би-
олошког поријекла проузрокован дјелова-
њем природних сила, које могу да угрозе 
здравље и живот људи или причине штету 
већих размјера; 

г) објекти и средства за заштиту и 
спасавање су: склоништа, складишта, за-
штитна и спасилачка опрема и оруђа, опре-
ма за оспособљавање и обуку, превозна 
средства, телекомуникациони и алармни 
апарати; 

д) средства помоћи: намирнице, во-
да, одјећа, обућа, лијекови и други пре-
дмети; 

ђ) лична, узајамна и колективна за-
штита – облик припремања и органи-
зованог учешћа грађана у заштити и спа-
савању која обухвата мјере и поступке 
њихове непосредне заштите и спасавања у 
пословним и стамбеним зградама, другим 
објектима и мјестима гдје живе и раде; 

е) неексплодирана убојна средства – 
НУС – заостала експлозивна средства и 
остаци из рата припремљена за коришћење 
или већ искориштена а која нису експло-
дирала; 

ж) опасне материје – хемикалије и 
друге материје које имају штетне и опасне 
карактеристике; 

з) оперативно-комуникативни це-
нтар – центар за прикупљање података о 
свим врстама опасности и који о томе 
обавјештава надлежне органе и грађане, 

и) Закон о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама (у даљем тексту: 
Закон). 

 

Члан 5. 
Субјекти система заштите и спаса-

вања на подручју општине Петрово су: 
- надлежни органи општине – Ску-

пштина општине, Начелник општине, Је-
диница цивилне заштите, 
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- професионалне организације и 
службе - ватрогасна, медицинска, вете-
ринарска служба, служба црвеног крста, 
надлежни орган полиције, комунална по-
лиција, центар за социјални рад, кому-
нално предузеће и друге службе, 

- привредна друштва и друга правна 
лица, 

- удружења, невладине организације 
и грађани.  

Снаге за заштиту у спасавање су:  
- општински штаб за ванредне си-

туације, 
- јединице и тимови цивилне заш-

тите,  
- штабови за ванредне ситуације 

јединице и тимови које се оснивају при 
привредним друштвима и другим правним 
лицима, 

- јединице и тимови удружења гра-
ђана, професионалне и хитне службе и 
грађани општине Петрово. 
 

Члан 6. 
Активности заштите и спасавања 

дијеле се на превентивне и оперативне. 
Превентивне активности су: 
а) израда процјене угрожености од 

елементарне непогоде и друге несреће, 
б) израда плана заштите и спаса-

вања,  
в) уређење простора и објеката у 

функцију заштите и спасавања, 
г) успостављање система заштите и 

спасавања,  
д) ангажовање лица и обезбјеђење 

материјалних и других средстава за извр-
шење планираних задатака. 

Оперативне активности предузи-
мају се: 

а) у случају непосредне пријетње и 
ризика од опасности,  

б) за вријеме ризика од опасности и 
в) за отклањање посљедица у току 

опасности и послије престанка опасности. 
 

Члан 7. 
Надлежности Скупштине општине 

Петрово у систему заштите и спасавања 
су: 

- доноси одлуку о организацији и 
функционисању цивилне заштите у обла-
сти заштите и спасавања, 

- доноси процјену угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће, 

- доноси програм развоја цивилне 
заштите, 

- доноси одлуку о формирању шта-
ба за ванредне ситуације, 

- планира и утврђује изворе фи-
нансирања активности цивилне заштите, 

- доноси одлуку о одређивању 
локације за уништавање НУС-а, 

- врши и друге послове из области 
заштите и спасавања у складу са Законом. 
 

Члан 8. 
Надлежности Начелника општине у 

систему заштите и спасавања: 
- предлаже доношење одлуке о 

организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања 
општине, 

- предлаже процјену угрожености 
од елементарне непогоде и друге несреће, 

- предлаже програм развоја система 
цивилне заштите, 

- именује штаб за ванредне си-
туације и оснива јединице и тимове ци-
вилне заштите, 

- именује и разрјешава командире 
јединица и тимова цивилне заштите као и 
повјеренике заштите и спасавања, 

- доноси план заштите и спасавања 
од елементарне непогоде и друге несреће, 

- доноси годишњи план обуке и 
оспособљавања штаба за ванредне си-
туације, јединица, тимова и повјереника 
заштите и спасавања, 

- проглашава ванредну ситуацију и 
стање елементарне непогоде и друге нес-
реће, 

- наређује мобилизацију и употребу 
снага и средстава за заштиту и спасавање, 

- доноси одлуку о одређивању прив-
редних друштава и других правних лица 
која су дужна поступати у складу са овoм 
одлуком, 

- доноси одлуку о формирању ко-
мисије за процјену штете проузроковане 
елементарном непогодом и другом 
несерећом, 

- доноди одлуку о евакуацији одре-
ђених категорија становника, 

- доноси одлуку о упућивању по-
моћи другим општинама које су погођене 
елементарном непогодом и другом нес-
рећом,  

- закључује уговоре о извршавању 
задатака цивилне заштите, 
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- врши и друге послове из области 
заштите и спасавања у складу са законом и 
овом одлуком. 
  

Члан 9. 
Надлежности Јединице цивилне за-

штите општине Петрово: 
- израђује процјену угрожености од 

елементарне непогоде и друге несреће, 
- израђује програм развоја цивилне 

заштите, 
- израђује план заштите и спасавања 

од елементарне непогоде, 
- припрема одлуку о организацији и 

функционисању цивилне заштите у об-
ласти заштите и спасавања, 

- предлаже годишњи план обуке и 
оспособљавања штаба за ванредне ситу-
ације, јединица, тимова и повјереника за-
штите и спасавања  

- организује, прати и реализује обу-
ку снага цивилне заштите у сарадњи са 
штабом за ванредне ситуације, 

- води евиденцију припадника ци-
вилне заштите и врши њихово распо-
ређивање у јединице и тимове у сарадњи 
са штабом за ванредне ситуације, 

- даје стручна упутства грађанима, 
привредним друштвима и другим правним 
лицима из области заштите и спасавања, 

- информише јавност о опасностима 
од елементарне непогоде и друге несреће и 
потребним мјерама и задацима заштите и 
спасавања,  

- води прописану базу података и 
друге евиденције, 

- врши и друге послове из области 
заштите и спасавања у складу са законом и 
овом одлуком. 
 

Члан 10. 
Права и обавезе привредних дру-

штава и других правних лица са подручја 
општине Петрово која обављају дјела-
тности из области здравствене заштите, 
ветеринарства, комуналних дјелатности, 
шумарства, пољопривреде, ватрогаства и 
других области у којима се обављају 
дјелатности од значаја за заштиту и спа-
савање су да: 

а) израђују процјене угрожености и 
плана заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће, 

б) припремају, учествују у извр-
шавању задатака заштите и спасавања и 

обезбјеђивање  услова и средстава за спро-
вођење заштите и спасавања запослених, 

в) на захтјев надлежног органа оп-
штине, формирају јединице и тимове за-
штите и спасавања састављене од запо-
слених радника, врше њихову обуку и 
опремање и у складу са годишњим планом 
обуке и оспособљавања учестувују у обуци 
и вјежбама, 

г) обављају и друге послове и за-
датке у складу са законом. 

У складу са чланом 8. алинеја 10. 
ове Одлуке, начелник општине доноси 
одлуку о одређивању привредних друш-
тава и других правних лица која су дужна 
учествовати и обезбиједити потребне усло-
ве у акцијама заштите и спасавања.  
 

Члан 11. 
Јавне установе и предузећа са под-

ручја општине Петрово, који у свом раду 
морају спроводити и активности заштите 
односно бриге о већем броју грађана (шко-
ле, дом здравља, установа за културу и 
образовање, полицијска станица и други) 
обавезне су да: 

а) ураде процјену угрожености и 
донесу план заштите и спасавања од еле-
ментарне непогоде и друге несреће и  

б) спроводе мјере и задатке заштите 
и спасавања.  

Удружења грађана, хуманитарне и 
остале невладине организације, дужни су у 
својим годишњим програмима рада, утвр-
дити задатке и начин учешћа у акцијама 
заштите и спасавања.  
 

Члан 12. 
Привредна друштва и друга правна 

лица, власници стамбених простора, теле-
комуникационих и информационих систе-
ма, власници и посједници залиха воде, 
хране, одјеће и обуће, медицинске опреме, 
енергената и другог материјала којим ра-
сполажу у свом раду,  дужни су у сврху 
заштите и спасавања људи и материјалних 
добара, на захтјев надлежног органа опш-
тине, ставити на располагање ова средства. 

Врсту материјалних и других сред-
става, начин њиховог уступања и кориш-
ћења као и накнаду за коришћење, оште-
ћење или уништење истих, утврђује Влада 
Републике Српске својим актом. 

 

Члан 13. 
Радно-способни грађани општине 

Петрово – мушкарци од 18 до 60 година 
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старости и жене од 18 до 55 година, којима 
је утврђена здравствена способност за 
обављање задатака заштите и спасавања, 
дужни су учествовати, обучавати се и 
спроводити мјере заштите и спасавања. 

Здравствену способност грађана за 
обављање послова заштите и спасавања 
утврђују надлежне здравствене установе. 
 

Члан 14. 
Грађани који учествују у заштити и 

спасавању, распоређују се у јединице и 
тимове цивилне заштите и за то анга-
жовање имају право на  новчану накнаду 
(изгубљена зарада, превоз, смјештај и 
исхрану).  

Новчана средства за ангажовање из 
става 1. овог члана, обезбјеђују се у буџету 
општине, а исплаћује их орган који је 
ангажовао грађанина. 

 
Члан 15. 

Уколико за вријеме извршавања за-
датака заштите и спасавања наступи пов-
реда, болест или инвалидност као непо-
средна посљедица вршења задатака заш-
тите и спасавања, ангажовани грађани 
имају право на одговарајуће осигурање у 
складу са законом и једнократну новчану 
помоћ. 

Поступак остваривања права на 
једнократну новчану помоћ утврђује Влада 
Републике Српске својим прописом. 
 

Члан 16. 
Одлуку о проглашењу ванредне си-

туације за цијело подручје или дио под-
ручја општине Петрово, доноси начелник 
општине на приједлог општинског штаба 
за ванредне ситуације. 

Ванредна ситуација проглашава се 
одмах по сазнању о непосредној опасности 
од њеног наступања или након наступања 
ако се непосредна опасност није могла 
предвидјети. 

  

Члан 17. 
За руковођење и координацију у 

ванредним ситуацијама формира се Опш-
тински штаб за ванредне ситуације. 

 Општински штаб за ванредне си-
туације именује начелник општине и има 
команданта, замјеника комаданта, начел-
ника и чланове штаба који се бирају у 
складу са расположивим стручним и кад-
ровским могућностима. 

Члан 18. 
Права и дужности Општинског шта-

ба за ванредне ситуације: 
- предлаже начелнику општине до-

ношење одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације за подручје или дио подручја 
општине Петрово, 

- по потреби формира помоћне и 
стручно-оперативне тимове за специфичне 
задатке заштите и спасавања, 

- руководи и координира радом 
субјеката и снагама система заштите и спа-
савања у ванредним ситуацијама на прово-
ђењу утврђених задатака, 

- разматра и даје мишљење на при-
једлог Процјене угрожености и Плана заш-
тите и спасавања од елементарне непогоде 
и друге несреће, 

- прати стање и организацију зашти-
те и спасавања и предлаже мјере за њихово 
побољшање, 
- наређује употребу снага за заштиту и 
спасавање, средстава помоћи и других 
средстава која се користе у ванредним 
сутиацијама, 

- сарађује са штабовима за ванредне 
ситуације сусједних општина, 

- врши редовно информисање и 
обавјештаваање становништва о ризицима, 
опасностима и предузетим мјерама,  

- процјењује угроженост од нас-
танка ванредне ситуације, 

- доноси приједлоге, закључке и 
препоруке. 

 
 

Члан 19. 
У случају проглашења ванредне 

ситуације, Општински штаб за ванредне 
ситуације руководи акцијама ангажованих 
снага заштите и спасавања, ангажује рас-
положива материјална средства и друга 
добра у зависности од врсте и степена не-
посредне опасности.  

Редослијед ангажовања снага заш-
тите и спасавања сљедећи је:   

а) професионалне и хитне службе 
(ватрогасна јединица, медицинска служба, 
надлежни орган полиције, комунално пре-
дузеће, ветеринарска служба, служба црве-
ног крста, комунална полиција, центар за 
социјални рад, шумско газдинство и друге 
службе по потреби), 
   б) снаге заштите и спасавања утвр-
ђене планом хитног поступања општине 
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Петрово, ако снаге из тачке а) овог члана 
нису довољне, 

в) грађани општине Петрово, 
г) снаге сусједних општина у складу 

са потписаним споразумом, 
д) остале снаге из Републике Срп-

ске. 
Удружења грађана, невладине орга-

низације и друге службе могу вршити 
заштиту и спасавање на основу одлуке 
надлежног органа општине само ако 
испуњавају прописане услове, односно ако 
имају обучено људство и одговарајућу 
опрему. 

Привредна друштва и друга правна 
лица, по налогу начелника општине могу 
спроводити активности заштите и спа-
савања, уколико имају обучене раднике и 
одговарајућу опрему. 

 

Члан 20. 
У привредним друштвима и другим  

правним лицима може се основати штаб за 
ванредне ситуације у складу са општим 
актом привредног друштва и другог пра-
вног лица. 
 

Члан 21. 
Општина, као и други органи и 

организације на њеној територији, осни-
вају јединице и тимове за заштиту и спа-
савање, као оперативне снаге ради не-
посредног ангажовања на извршавању 
задатака заштите и спасавања.  

На основу акта процјене угро-
жености, утврђује се потребан број и врста 
јединица и тимова заштите и спасавања 
које ће се основати на подручју општине.  

Начелник општине доноси одлуку о 
оснивању општинских јединица и тимова 
заштите и спасавања. 

Командире јединица заштите и спа-
савања именује и разрјешава начелник 
општине 

 

Члан 22. 
Начелник општине именује повје-

ренике заштите и спасавања у насељеним 
мјестима или у дијеловима насељених 
мјеста - засеоцима, стамбеним зградама и 
слично, који непосредно предузимају мјере 
за учешће грађана у спровођењу акција 
заштите и спасавања људи и материјалних 
добара. 

 

Члан 23. 
У складу са републичким планом  

употребе јединица и тимова заштите и 
спасавања, јединице и тимови са подручја 
општине Петрово могу се ангажовати за 
рад на подручју других општина, о чему 
одлучује Републички штаб за ванредне 
ситуације. 

Кад се ради о елементарној непо-
годи већих размјера, када је несрећом 
погођено више општина, начелник Репу-
бличког штаба за ванредне ситуације може 
формирати Координациони тим, који ће 
руководити и координирати активности за-
штите и спасавања на подручју тих 
општина.  

 
 

Члан 24. 
Начелник општине доноси План за-

штите и спасавања од елементарне непо-
годе и друге несреће за подручје општине 
Петрово. 

Планом из става 1. овог члана пла-
нирају се задаци и мјере за спречавање и 
смањење посљедица елементарних непо-
года, потребне снаге, средства и субјекти и 
њихово организовано дјеловање у ванред-
ним ситуацијама. 

 
Члан 25. 

План заштите и спасавања доноси 
се на основу Процјене угрожености опш-
тине а усклађује се са Планом заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и 
друге несреће у Републици Српској. 

План заштите и спасавања од еле-
ментарне непогоде и друге несреће опш-
тине садржи:  

а) Процјену угрожености од елемен-
тарне непогоде и друге несреће,  

б) планирање превентивног дјело-
вања,  

в) планирање приправности,  
г) планирање мобилизације,  
д) планирање хитног поступања.  
План заштите и спасавања може 

бити јединствени, збирни или појединачни 
за одређене врсте елементарних непогода 
и других несрећа. 
 

Члан 26. 
Мјере и активности цивилне заш-

тите утврђују се Планом заштите и спа-
савања. 

Сви субјекти заштите и спасавања 
са подручја општине Петрово, припремају 
и проводе сљедеће мјере и активности: 
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- превентивне мјере, 
- мјере заштите у случају непос-

редне опасности од елементарне непогоде 
и друге несреће,  

- мјере заштите кад наступе елемен-
тарне непогоде,  

- мјере ублажавања и отклањања не-
посредних посљедица елементарне непо-
годе и друге несреће. 
 

Члан 27. 
У циљу заштите и спасавања људи 

и материјалних добара од опасности иза-
званих елементарном непогодом и другом 
несрећом, субјекти заштите и спасавања са 
подручја општине Петрово, обављају сље-
деће послове и задатке: 

- осматрање, обавјештавање и узбу-
њивање, 

- склањање људи и материјалних 
добара, 

- евакуација, 
- заштита и спасавање на води и под 

водом, 
- заштита и спасавање од пожара, 
- заштита од НУС-а и мина, 
- прва медицинска помоћ, 
- заштита и спасавање животиња, 

намирница животињског поријекла и заш-
тита животне средине, 

- опште обавезе. 
Осим послова наведених у ставу 1. 

овог члана, субјекти заштите и спасавања 
уколико су адекватно опремљени и ос-
пособљени, могу обављати и друге пос-
лове у систему заштите и спасавања у 
складу са законом. 
 

Члан 28. 
Осматрање, обавјештавање и узбу-

њивање су активности које се спроводе са 
циљем прикупљања података о појавама у 
природи и догађајима у окружењу, које би 
могле имати утицаја на људе и мате-
ријална добра те обавјештавању надлеж-
них органа и грађана ради предузимања 
превентивних и оперативних мјера заш-
тите и спасавања. 

 
Члан 29. 

У сврху спровођења активности из 
члана 28. ове одлуке, оснива се опера-
тивно-комуникативни центар. 

Оперативно-комуникативни центар 
оснива начелник општине својом одлуком. 

Оперативно-комуникативни центар 
може се основати за подручје општине 
Петрово и двије или више сусједних опш-
тина, о чему ће споразумо одлучити начел-
ници општина. 
  

Члан 30. 
Надлежни орган општине својим 

спроведбеним документима просторног 
уређења регулише изградњу и одржавање 
склоништа и других заштитних објеката у 
сврху склањања људи и материјалних 
добара. 
 

Члан 31. 
Евакуација је планска, организована 

и привремена мјера заштите и спасавања 
којом се врши премјештање становништва 
и материјалних добра са подручја зах-
ваћених елементарном непогодом, под 
условом да другим мјерама није могуће 
заштитити становништво и материјална 
добра. 

У зависности од степена угроже- 
ности подручја, евакуација може бити пот- 
пуна или дјелимична, односно правовре-
мена или накнадна. 

Одлуку о категоријама становни-
штва која се евакуишу доноси начелник 
општине, а спровођење евакуације врши 
општински штаб за ванредне ситуације у 
координацији са другим надлежним орга-
нима општине и осталим субјектима заш-
тите и спасавања са подручја општине. 

  
Члан 32. 

План заштите од поплава за под-
ручје општине Петрово доноси надлежна 
организациона јединица цивилне заштите 
Општине 

Одбрану од поплава на неуређеним 
водотоковима на подручју општине пла-
нирају и спроводе надлежни орган опш-
тине, штаб за ванредне ситуације, правна и 
физичка лица чија је имовина угрожена 
поплавама. 
  

Члан 33. 
Заштиту и спасавање од пожара, 

спроводи надлежна ватрогасна јединица 
Општине у складу са прописима заштите 
од пожара.  

Начелник општине доноси годиш-
њи План активности мјера заштите и 
спасавања од шумских и других пожара на 
отвореном. 
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Члан 34. 
Заштиту од НУС-а и мина зајед-

нички спроводе, надлежни орган полиције 
у сарадњи са надлежном организационом 
јединицом цивилне заштите Општине и 
посебним оперативним тимовима Управе 
цивилне заштите. 

Сви грађани, дужни су о уоченим 
НУС-а и минама, обавијестити надлежне 
органе из става 1. овог члана, ради пре-
дузимања одговарајућих мјера прику-
пљања, уклањања и уништавања НУС-а и 
мина. 
 

Члан 35. 
Надлежна здравствена установа, 

служба црвеног крста, јединице и тимови 
цивилне заштите и грађани општине Пет-
рово дужни су пружити прву медицинску 
помоћ свим повријеђеним и обољелим 
грађанима.  
 

Члан 36. 
Заштиту и спасавање угрожених, 

обољелих и затрованих животиња, као и 
заштиту и спасавање намирница животи-
њског поријекла, врши надлежна органи-
зациона јединица цивилне заштите Опш-
тине заједно са општинским штабом за 
ванредне ситуације, а ветеринарска служба 
и комунално предузеће са подручја опш-
тине дужни су пружити стручну, мате-
ријалну и техничку помоћ у уклањању и 
санирању обољелих животиња и намир-
ница као и мјеста односно подручја кон-
таминације. 
 

Члан 37. 
Мобилизација обухвата поступке, 

задатке и активности које по наређењу 
Начелника општине спроводи штаб за 
ванредне ситуације, јединице и тимови 
цивилне заштите и повјереници цивилне 
заштите те руководиоци одређених прив-
редних друштава и других правних лица, у 
складу са својим плановима којима се оси-
гурава организовано активирање и упот-
реба снага цивилне заштите. 

Мобилизација започиње пријемом 
наређења о мобилизацији, а завршава се у 
времену одређеном планом мобилизације. 

 
Члан 38. 

У циљу унапређења и спровођења 
задатака из система заштите и спасавања, 
општина у буџету планира 2% посебних 

средства за финансирање  система заштите 
и спасавања, из чега се приоритетно 
финансирају, рад штаба и јединица и ти-
мова цивилне заштите, уређење и одржа-
вање склоништа, обука становника, сани-
рање штета од елементарних непогода и 
друге потребе. 

Грађани, привредна друштва и дру-
га правна лица чија су материјална сред-
ства узета ради збрињавања угрожених 
становника, имају право на накнаду одре-
ђену према мјесним дневним тржишним 
цијенама на дан кад су узета. 

 
Члан 39. 

За прекршаје почињене противно 
одредабама прописаним овом Одлуком, 
примjењиваће се казнене одредбе пропи-
сане Законом о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама. 
  

Члан 40. 
Надлежни органи општине, прив-

редна друштава и друга правна лица дужна 
су донијети прописане акте у року од 6 
мјесеци од дана ступања на снагу ове Од-
луке. 

 

Члан 41. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, пре-

стаје да важи Одлука о организацији и 
функционисању  цивилне заштите општи-
не Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“, број: 8/07). 
 

Члан 42. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                       

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-106/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 
98/13), члана 5. Закона о систему јавних 
служби  (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 68/07, 109/12), члана 43. став 
2. Закона о здравственој заштити (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број: 
106/09), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 24.12.2013. го-
дине, донијела је 



Страна 12 - Број 14    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 30.12.2013. године 
 

О Д Л У К У 
O УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВА-

ЊУ  ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ  
ДОМ ЗДРАВЉА ''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 
            Овом одлуком врши се усклађивање 
акта о оснивању Јавне здравствене уста-
нове Дом здравља ''Озрен'' Петрово број: 
01-463/92 од 19.08.1992. године и Одлуке о 
пререгистрацији број: 01-376/94 од 02.08. 
1994. године, са Законом о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 68/07, 109/12), Законом о 
здравственој заштити (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 106/09), Законом 
о класификацији дјелатности и Регистру 
пословних субјеката по дјелатностима 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 74/10) и дјелатности у складу са Уре-
дбом о класификацији дјелатности Репуб-
лике Српске (''Службени гласник Републи-
ке Српске'' број: 9/13). 
 

Члан 2. 
            Оснивач организује здарвствену ус-
танову која је уписана у регистарском 
улошку код Окружног привредног суда у 
Добоју под називом: Јавна здравствена 
установа Дом здравља ''Озрен'' Петрово (у 
даљем тексту: Дом здравља''). 
           Дом здравља из става 1. овог члана 
обезбјеђује: 

 здравствену заштиту по моделу 
породичне медицине путем тимова поро-
дичне медицине, 

 дјечију превентивну и општу сто-
матологију, 

 хигијенско-епидемиолошку дје-
латност, послове лабораторије, ваклци-
нацију и дијагностику, 

 хитну медицинску помоћ и хитни 
санитетски превоз, 

 ампулиране лијекове и потребни 
санитетски материјал, 

 по потреби а у складу са законом 
и други видови здравствене заштите. 

 

Члан 3. 
           Назив здравствене установе гласи: 
           Јавна здравствена установа Дом 
здравља ''Озрен'' Петрово. 
           Скраћени назив здравствене уста-
нове гласи: ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Пе-
трово. 

           Сједиште Дома здравља је у Пет-
рову, Тодора Вујасиновића број  12. 
 

Члан 4. 
            Оснивач Дома здравља је Општина 
Петрово. 
 

Члан 5. 
            Дом здравља је јавна здравствена 
установа примарног нивоа здравствене за-
штите и има статус правног лица које сти-
че уписом у судски регистар код надле-
жног суда. 
 

Члан 6. 
           Основни капитал Дома здравља 
чини капитал исказан у Билансу стања на 
дан  31.12.2012.  године,  у  износу  од  
4.329.673,00 КМ. под ознаком АОП- 102. 
 

Члан 7. 
          У правном промету са трећим лици-
ма Дом здравља иступа у своје име и за 
свој рачун, а за обавезе одговара без огра-
ничења, свим својим средствима. 
           Оснивач за обавезе Дома здравља 
створене у правном промету одговара до 
висине оснивачког улога. 
 

Члан 8. 
           Дјелатности Дома здравља су: 

- 86.21 дјелатност опште медици-
нске праксе, 

- 86.23 дјелатност стоматолошке 
праксе, 

- 49.39 превоз путника у копненом 
саобраћају за властите потребе, 

- 49.41 превоз робе у друмском 
саобраћају за властите потребе, 

- 86.90 остали видови здравствене 
заштите, 

- транспорт болесника возилима 
хитне медицинске помоћи и другим спе-
цијалним    превозним средствима, 

- дјелатности медицинских лабора-
торија. 

 

Члан 9. 
            Дом здравља може без уписа у 
судски регистар да обавља и друге дје-
латности које служе дјелатностима уписа-
ним у рeгистар, које се уобичајено обав-
љају уз те дјелатности, у мањем обиму и 
повремено. 
 

Члан 10. 
            Средства потребна за финансирање 
рада Дома здравља обезбјеђују се путем: 
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 - Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске, 

 -  корисника здравствене заштите, 
 -  буџета Општине Петрово, 
 -  других извора. 

 
Члан 11. 

            Органи руковођења и управљања 
Домом здравља су директор и Управни 
одбор. 
 

Члан 12. 
            Директор као инокосни пословодни 
орган руководи Домом здравља, предста-
вља и заступа Дом здравља и одговоран је 
за законитост рада Дома здравља. 
           Управни одбор је орган управљања 
Домом здравља. 
 

Члан 13. 
            Директора и Управни одбор Дома 
здравља именује и разрјешава оснивач, 
након спроведеног поступка јавне кон-
куренције, на период од четири године, у 
складу са законом. 
            Управни одбор има три члана. 
            Члан Управног одбора не може би-
ти лице запослено у Дому здравља. 
 

Члан 14. 
            Услови за избор и именовање дире-
ктора и Управног одбора Дома здравља, 
поступак избора и њихова права и обавезе 
утврђују се Статутом Дома здравља, у 
складу са законом. 
 

Члан 15. 
            Оснивач путем својих органа: 

1. даје сагласност на годишњи про-
грам рада и финансијски план Дома здра-
вља,  

2. даје сагласност на Статут Дома 
здравља, 

3. даје сагласност на акт о орга-
низацији и систематизацији радних мјеста, 

4. разматра и усваја годишњи извје-
штај о пословању и годишњи обрачун, 

5.  даје сагласност и одлучује и о 
другим актима Дома здравља у случа-
јевима прописаним законом.  
 

Члан 16. 
            Дом здравља је дужан ускладити 
своју организацију, рад и Статут са овом 
одлуком у року од 60. дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 17. 
            Ступањем на снагу ове одлуке пре-
стаје да важи Одлука о усклађивању осни-
вачког акта ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' 
Петрово, број:01-022-103/09 од 24.07.2009 
године (''Службени гласник општине Пет-
рово'' број: 6/09). 
 

Члан 18. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у ''Службеном гла-
снику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-107/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

8. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 16. став 1. а у вези са ст. 6. 
Закона о систему јавних служби (''Служ-
бени гласник Републике Српске'' број 
68/07, 109/12), члана 88, став 1. Закона о 
социјалној заштити (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 37/12), члана 12. 
став 3. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број 25/03 и 41/03), Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана 24.12. 
2013. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВ-

НОГ ОДБОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  
''ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД''  

ПЕТРОВО 
 

       I.  За члановае Управног одбора  Ја-
вне установе ''Центар за социјални рад'' 
Петрово, именују се: 

1. Здравко Трифковић вкв. погонски 
електричар из Карановца, 

2. Стојан Полугић вкв. погонски 
електричар из Сочковца, 

3. Симо Дујковић дипл.инж.машин-
ства из Петрова. 

II. Именовање из тачке 1. диспо-
зитива одлуке врши се на вријеме од че-
тири године. 
      III. Чланови Управног одбора из-
међу себе изабраће предсједника овог ор-
гана. 
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      IV. Ова одлука ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављена у ''Службеном гласнику општи-
не Петрово''. 

Образложење 
 На јавни конкурс за избор органа 
ЈУ. Центар за социјални рад Петрово и 
Народне библиотеке у Петрову, број: 01-
103-4/13 од 21.10.2013 године, расписан у 
дневном листу ''Прес РС'' Бања Лука дана 
28.10.2013. године, у остављеном року на 
упражњене позиције чланова Управног 
одбора ЈУ. Центар за социјални рад Пет-
рово пријавила су се четири кандидата:  
Здравко Трифковић вкв. погонски електри-
чар из Карановца ,Стојан Полугић погон-
ски електричар из Сочковца, Симо Дуј-
ковић дипл.инж.машинства из Петрова и 
Драгојло Петковић инж. производног ма-
шинства из Какмужа. 
            Комисија за избор органа ЈУ. Цен-
тар за социјални рад Петрово и Народне 
библиотеке у Петрову поступајући у скла-
ду са чланом 2. Одлуке о именовању  Ко-
мисије за избор (''Службени гласник опш-
тине Петрово'' број: 12./13 ) и чланом 10. 
Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број 25/03 , 41/03) у поступку контроле 
благовремености и потпуности поднеше-
них пријава, на сједници одржаној дана 
20.11.2013 године установила је да су при-
јаве свих кандидата благовремене и пот-
пуне те да сви кандидати испуњавају 
опште услове прописане Законом о минис-
тарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске  и посебне услове тра-
жене јавним конкурсом.           
            Цијенећи стручну спрему кандида-
та, њихово радно искуство и послове које 
су до тада обављали Комисија је све кан-
дидате уврстила у ужи избор и са њима 
дана 03.12.2013 године у складу са чланом 
11. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
обавила интервју, а потом  Скупштгини 
општине у складу са чланом 12. став 1. 
истог законског прописа доставила ранг-
листу, препоруку за именовање  кандидата 
број: 01-013.3-35/13 од 03.11.2013. године 
којом је Начелнику општине Петрово као 
органу надлежном за предлагање канди-
дата и Скупштини општине као органу 
надлежном за именовање препоручила да 
за чланове напријед регулисаног органа 

предложи, односно именује: Здравка Три-
фковић вкв. погонског електричара из Ка-
рановца, Стојана Полугић погонског 
електричара из Сочковца и Симу Дујко-
вића дипл.инж.машинства из Петрова, 
рангирајући исте на прве три позиције.  
            Начелник општине Петрово посту-
пајући у складу са чланом 16. став 6.  Зако-
на о систему јавних служби (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 68/07, 
109/12), којим је прописано да управни од-
бор чији је оснивач јединица локалне са-
моуправе именује и разрјешава Скупштина 
општине/града на приједлог начелника/ 
градоначелника након спроведеног посту-
пка јавне конкуренције, својим актом број: 
02-014-2-430/13 од 05.12.2013 године, пре-
дложио је Скупштини општине Петрово да  
за чланове Управног одбора ЈУ. Центар за 
социјални рад'' Петрово именује канди-
дате: Здравка Трифковић вкв. погонски 
електричара из Карановца ,Стојана Полу-
гић погонског електричара из Сочковца и 
Симу Дујковић дипл.инж.машинства из 
Петрова.  
            Законом о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
у члану 12. став 2. прописано је да се 
сматра да је кандидат који је први на ранг-
листи и којег је препоручила већина чла-
нова комисије за избор најуспјешније про-
шао отворену конкуренцију, а у нставу 3. 
истог члана и законског прописа да након 
што комисија за избор достави приједлог 
ранг-листе службенику-органу за име-
новање, он ће, осим ако има оправдане раз-
логе (са доказима који то потврђују) да вје-
рује да принципи и процедуре утврђене 
законом нису испоштовани, или да би 
именовање било којег од кандидата са 
предложене листе са ужим избором довело 
до сукоба интереса, обезбједити да се изв-
рши именовање кандидата који је први на 
ранг-листи, у складу са постојећим зако-
нима, правилима и прописима.      
            Управни одбор регулисаног органа 
броји три члана. Како су принципи и про-
цедуре прописане  Законом о министар-
ским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске испоштоване, имено-
вање било којег кандидата не доводи до 
сукоба интереса, сви кандидата имају 
знања и способности за обављање послова 
и дужности члана Управног одбора ЈУ. 
Центар за социјални рад Петрово а нема 
законских сметњи за њихово именовање, 
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то је у складу са препоруком Комисија за 
избор органа ЈУ. Центар за социјални рад 
Петрово и Народне библиотеке у Петрову, 
односно приједлог начелника општине Пе-
трово  ваљало  одлучити као у тачки 1. ди-
спозитива ове одлуке. 
           Како се именовање чланова управ-
ног одбора установе врши на временски 
период од четири године, на које вријеме 
је конкурс за чланове Управног одбора 
ЈУ.'' Центар за социјални рад'' Петрово и 
расписан то је ваљало одлучити као у тач-
ки II. диспозитива одлуке. 
             ПРАВНА ПОУКА: Против ове од-
луке нема права жалбе али се може 
покренути управни спор тужбом код Окру-
жног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 
пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-34/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 16. став 1.и 6. Закона о сис-
тему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 68/07, 109/12), 
члана 55. став 4. Закона о библиотечкој 
дјелатности (''Службени гласник Репуб-
лике Српске'' број: 52/01, 39/03, 112/08), 
члана 12. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 25/03 и 41/03), члана 37. 
Статута општине Петрово (''Службени гла-
сник општине Петрово'' број: 17/06), Ску-
пштина општине Петрово, на сједници 
одржаној дана 24.12.2013. године, донијела 
је 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ 

 
       I. За члановае Управног одбора  На-
родне библиотеке у  Петрову, именују се: 

1. Драгана Дујковић наставник раз-
редне наставе из Петрова, 

2. Ивана Јовановић проф. енглеског  
језика и књижевности из Петрова, 

3. Биљана Ђурић проф. разредне 
наставе из Петрова. 

II. Именовање из тачке 1. диспо-
зитива одлуке врши се на вријеме од 
четири године. 
      III. Чланови Управног одбора из-
међу себе изабраће предсједника овог ор-
гана. 
      IV. Ова одлука ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављена у ''Службеном гласниклу опш-
тине Петрово''. 

Образложење 
             На јавни конкурс за избор органа 
ЈУ. Центар за социјални рад Петрово и 
Народне библиотеке у Петрову, број: 01-
103-4/13 од 21.10.2013 године, расписан у 
дневном листу ''Прес РС'' Бања Лука дана 
28.10.2013. године, у остављеном року на 
упражњене позиције чланова Управног 
одбора Народне библиотеке у Петрову 
пријавиле су се три кандидаткиње: Дра-
гана Дујковић наставник разредне наставе, 
Ивана Јовановић проф. енглеског  језика и 
књижевности и Биљана Ђурић проф. Раз-
редне наставе, све из Петрова.      
            Комисија за избор органа ЈУ. Це-
нтар за социјални рад Петрово и Народне 
библиотеке у Петрову поступајући у скла-
ду са чланом 2. Одлуке о именовању  
Комисије за избор (''Службени гласник 
општине Петрово'' број: 12./13 ) и чланом 
10. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број 25/03, 41/03) у поступку контроле 
благовремености и потпуности подне-
шених пријава на сједници одржаној дана 
20.11.2013 године установила је да су 
пријаве свих кандидаткиња благовремене 
и потпуне те да све кандидаткиње испу-
њавају опште услове прописане Законом о 
министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске  и посебне 
услове тражене јавним конкурсом.           
            Цијенећи стручну спрему кандидат-
киња, њихово радно искуство и послове 
које су до тада обављале Комисија је све 
кандидаткиње уврстила у ужи избор и са 
њима дана 03.12.2013 године у складу са 
чланом 11. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике 
Српске обавила интервју, а потом  Скуп-
штгини општине у складу са чланом 12. 
истог законског прописа доставила ранг-
листу, препоруку  за именовање  кандидата 
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број: 01-013.3-35/13 од 03.11.2013. године 
којом је Начелнику општине Петрово као 
органу надлежном за предлагање кан-
дидата и Скупштини општине Петрово као 
органу надлежном за именовање препо-
ручила да за чланове напријед регулисаног 
органа предложи, односно именује: Дра-
гану Дујковић наставник разредне наставе 
и Биљану Ђурић проф. разредне наставе 
обије из Петрова, испред оснивача, те 
Ивану Јовановић проф. енглеског језика и 
књижевности из Петрова, из реда чита-
лаца.   
            Начелник општине Петрово посту-
пајући у складу са чланом 16. став 6.  Зако-
на о систему јавних служби (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 68/07, 
109/12 ), којим је прописано да управни 
одбор чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава Скуп-
штина општине/града на приједлог начел-
ника/градоначелника након спроведеног 
поступка јавне конкуренције, својим актом 
број: 02-014-2-430/13 од 05. 12.2013 годи-
не, предложио је Скупштини општине 
Петрово да за чланове Управног одбора 
Народне библиотеке у Петрову именује: 
Драгану Дујковић наставник разредне нас-
таве, Биљану Ђурић проф. разредне нас-
таве и Ивану Јовановић проф. енглеског 
језика и књижевности, све три из Петрова.   
           Управни одбор регулисаног органа 
броји три члана. Како су принципи и 
процедуре прописане Законом о министар-
ским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске испоштоване, имено-
вање било које кандидаткиње не доводи до 
сукоба интереса, све  кандидаткиње имају 
знања и способности за обављање послова 
и дужности члана Управног одбора Народ-
не библиотеке у Петрову а нема законских 
сметњи за њихово именовање, то је у 
складу са препоруком Комисија за избор 
органа ЈУ. Центар за социјални рад Петро-
во и Народне библиотеке у Петрову, одно-
сно у складу са приједлогом Начелника 
општине Петрово  ваљало  одлучити као у 
тачки 1. диспозитива одлуке. 
           Како се именовање чланова управ-
ног одбора библиотеке у складу са чланом 
55.став 4.  Закона о библиотечкој дјелатно-
сти (''Службени гласник Републике Срп-
ске'' број: 52/01, 39/03, 112/08 ) врши на 
временски период од четири године, на 
које вријеме је конкурс за чланове Упра-
вног одбора Народне библиотеке у Пет-

рову и расписант, то је ваљало одлучити 
као у тачки II. диспозитива одлуке. 
            ПРАВНА ПОУКА: Против ове од-
луке нема права жалбе али се може пок-
ренути управни спор тужбом код Окру-
жног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 
пријема. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-111-35/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

10. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05 и 
118/05, 98/13), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби (''Службени глас-
ник Републике Српске број 68/07, 109/12), 
члана 53. став 6. Закона о библиотечкој 
дјелатности (''Службени гласник Репуб-
лике Српске'' број: 52/01, 39/03, 112/08), 
члана 37. Статута општине Петрово (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'' број: 
17/06), Скупштина општине Петрово, на 
сједници одржаној дана 24.12.2013. годи-
не, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕК-

ТОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 
ПЕТРОВУ 

 

           1. ОЗРЕНКО ЈОРГАНОВИЋ проф. 
социологије из Петрова разрјешава се дуж-
ности  директора ''Народне библиотеке у 
Петрову'' Петрово, због истека времена на 
које је именован (мандат). 
           2.  Ова одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а биће обја-
вљена у ''Службеном гласниклу општине 
Петрово''. 

Образложење 
            Одлуком о именовању директора 
Народне библиотеке Петрово, број: 01-
111-27/09 од 27.11.2009. године (''Служ-
бени гласник општине Петрово'' број: 9/09) 
Озренко Јоргановић проф. социологије из 
Петрова од стране Скупштине општине 
Петрово именован је за директора Народне 
библиотеке у Петрову, на временски пе-
риод  ( мандат ) од четири године.  
            У складу са чланом 3. напријед  
наведене одлуке иста је ступила на правну 
снагу наредног дана од дана доношења па 
мандат директора установе траје почев са 
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28.11.2009. године и истиче задњег дана 
четврте године мандата.  
           Дужност директора установе прес-
таје истеком времена на које је именован 
па како је је вријеме на које је проф. Оз-
ренко Јоргановић именован на дужност 
директора Народне библиотеке Петрово 
истекло са даном 27.11.2013 године то је 
ваљало одлучити као у тачки 1. диспо-
зитива одлуке. 
            ПРАВНА ПОУКА: Против ове од-
луке нама права жалбе али се може по-
кренути управни спор тужбом код Окруж-
ног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 
пријема.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-36/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

11. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 
118/05, 98/13), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби (''Службени глас-
ник Републике Српске“ број 68/07, 109/12), 
члана 53. став 6. Закона о библиотечкој 
дјелатности (''Службени гласник Републи-
ке Српске'' број: 52/01, 39/03, 112/08), 
члана 12. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 25/03 и 41/03), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 24.12.2013. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕТРОВУ 
 

        1.  ДРАГАН СТЈЕПАНОВИЋ дипл. 
правник из Петрова именује се за дире-
ктора Народне библиотеке у  Петрову. 
        2. Именовање из тачке 1. диспози-
тива одлуке врши се на вријеме од четири 
године.  
        3.  Ова одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а биће обја-
вљена у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

Образложење 
             На јавни конкурс за избор органа 
ЈУ. Центар за социјални рад Петрово и 
Народне библиотеке у Петрову, број: 01-
103-4/13 од 21.10.2013 године, расписан у 

дневном листу ''Прес РС'' Бања Лука дана 
28.10.2013. године, у остављеном року на 
позицију директора Народне библиотеке у 
Петрову пријавила су се два кандидата: 
Драган Стјепановић дипл.правник и 
Озренко Јоргановић проф. социологије, 
оба из Петрова.      
            Комисија за избор органа ЈУ. Цен-
тар за социјални рад Петрово и Народне 
библиотеке у Петрову (у даљем тексту 
Комисија) поступајући у складу са чланом 
2. Одлуке о именовању  Комисије за избор 
органа ЈУ. „центар за социјални рад“ 
Петрово и Народне библиотеке у Петрову 
(''Службени гласник општине Петрово'' 
број: 12/13) и чланом 10. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске (''Службени глас-
ник Републике Српске'' број 25/03 , 41/03) 
у поступку контроле благовремености и 
потпуности поднешених пријава на сјед-
ници одржаној дана 20.11.2013. године 
установила је да су пријаве оба кандидата 
благовремене и потпуне и да испуњавају 
опште услове прописане Законом о мини-
старским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске  и посебне усло-
ве одређене Законом о библиотечкој дјела-
тности а тражене јавним конкурсом.           
            Цијенећи стручну спрему канди-
дата, њихово радно искуство и послове 
које су до тада обављали Комисија је оба 
кандидата уврстила у ужи избор и са њима 
дана 03.12.2013. године у складу са чланом 
11. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
обавила интервју, а потом  Скупштгини 
општине у складу са чланом 12. истог 
законског прописа доставила   ранг-листу, 
препоруку   за   именовање  кандидата 
број: 01-013.3-35/13 од 03.11.2013. године 
којом је Скупштини општине као органу 
надлежном за именовање препоручила да 
за директора Народне библиотеке у 
Петрову именује дипл. правника Стјепа-
новић Драгана из Петрова, као кандидата 
рангираног на позицију број један. 
            Законом о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
у члану 12. став 2. прописано је да се 
сматра да је кандидат који је први на ранг-
листи и којег је препоручила већина 
чланова комисије за избор најуспјешније 
прошао отворену конкуренцију, а у ставу 
3. истог члана и законског прописа да 
након што комисија за избор достави 
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приједлог ранг-листе службенику-органу 
за именовање, он ће, осим ако има опра-
вдане разлоге (са доказима који то по-
тврђују) да вјерује да принципи и про-
цедуре утврђене законом нису испошто-
вани, или да би именовање било којег од 
кандидата са предложене листе са ужим 
избором довело до сукоба интереса, обез-
бједити да се изврши именовање канди-
дата који је први на ранг-листи, у складу са 
постојећим законима, правилима и пропи-
сима. 
            Како су принципи и процедуре про-
писане Законом о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике 
Српске испоштоване,  именовање било 
којег кандидата не доводи до сукоба инте-
реса, оба  кандидата имају знања и способ-
ности за обављање послова и дужности 
директора Народне библиотеке у Петрову 
а нема законских сметњи за њихово име-
новање, то је на основу ранглисте- препо-
руке Комисије за избор органа ЈУ. Центар 
за социјални рад Петрово и Народне биб-
лиотеке у Петрову а у складу са чланом 12. 
став 3.  Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
ваљало  одлучити као у тачки 1. диспози-
тива одлуке. 
           Именовање директора библиотеке у 
складу са чланом 53. став 6. Закона о би-
блиотечкој дјелатности (''Службени глас-
ник Републике Српске'' број: 52/01, 39/03, 
112/08) врши на временски период од 
четири године, на које вријеме именовања 
је назначено и у конкурсу за именовање 
директора Народне библиотеке у Петрову 
па је ваљало одлучити као у тачки II. 
диспозитива одлуке. 
            ПРАВНА ПОУКА: Против ове од-
луке нема права жалбе али се може пок-
ренути управни спор тужбом код Окруж-
ног суда у Добоју, у року 30 дана од дана 
пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-37/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

12. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-

во“ број: 17/06), члана 134. Пос-ловника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05, 
7/07. и 10/13), а након раз-матрања Инфор-
мације о одржаним  културним и спорт-
ским манифестацијама на подручју опш-
тине Петрово у 2013. години, Скупштина 
општине Петрово на сједници одржаној 
дана 24.12.2013. године донијела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о одржаним  кул-
турним и спортским манифестацијама на 
подручју општине Петрово у 2013. години, 
број 02-014-2-432/13 од 09.12.2013. године 
и прихвата је. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-54/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

13. 
На основу члана 30. Закона о локал-

ној 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 Општине Петрово “ број: 10/05, 
7/07 и 10/13), а након разматрања Ин-
формације о оставривању права у области 
борачко-инвалидске заштите у 2013. годи-
ни, Скупштина општине Петрово на сјед-
ници одржаној дана 24.12.2013. године 
донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о оставривању 
права у области борачко-инвалидске заш-
тите у 2013. години, број 04/2-56-2-109/13 
од 06.12.2013. године и прихвата је. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наре- 
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дног дана од дана доношења, а биће објав-
љен у ''Службеном гласнику општине 
Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-55/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 14. 
 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 Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05, 
7/07 и 10/13), а након разматрања Инфор-
мације о стипендирању студената у 2013. 
години, Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 24.12.2013. године 
донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине  Петрово упо-
знала се са Информацијом о стипендирању 
студената у 2013. години, број 04/1-21-1-
34/13 од 06.12.2013. године и прихвата је. 
 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-56/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 15. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник Општине Петрово “ број: 10/05, 
7/07 и 10/13), а након доношења Одлуке о 
давању на коришћење некретнина без 
накнаде, Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 24.12.2013. године 
донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово кон-
статује да Одлука о поступку давања у за-
куп и на коришћење некретнина општине 
(„Службени гласник Општине Петрово“ 
број: 14/05, 1/06, 9/09) не садржи кри-
теријуме на основу којих би се утврђивао 
интерес општине за давање некретнина на 
коришћење без накнаде па тражи од начел-
ника општине као овлашћеног предлагача 
да сачини и Скупштини општине на раз-
матрање и усвајање достави приједлог Од-
луке о поступку давања у закуп и на ко-
ришћење некретнина општине којом ће би-
ти одређени поступак, начин и крите-
ријуми (број радника, дефицитарна зани-
мања и др.) на основу којих ће се утв-
рђивати постојање јавног интереса за да-
вање некретнина општине правним и 
физичким лицима без накнаде. 
 

II 
 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: 01-013.2-57/13 
Датум: 24.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 16. 
На основу члана 43. Закона о ло-

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

 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРИЈЕДЛОГА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Утврђује се Приједлог буџета опш-
тине Петрово за 2014. годину са прегледом 
планираних буџетских средстава и буџет-
ских издатака у табеларном прегледу који 
је саставни дио ове одлуке. 
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 Планирана буџетска средства: 
 - Порески приходи  

2.,022.880,00 КМ 
 - Непорески приходи 

235.290,00 КМ 
 - Грантови                     500,00 КМ 
 - Трансфери између буџетских једи-
ница                                        135.000,00 КМ 
 УКУПНО:          2.393.670,00 КМ 
 
            Планирани буџетски издаци: 
 -  Расходи за лична примања 

                                       832.439,00 КМ   
 -  Расходи по основу коришћења ро-
ба и услуга                              475.561,00 КМ 
 -  Расходи финансирања и др.фина-
нс.трош.                                    77.170,00 КМ 
 -  Субвенције              122.500,00 КМ 
 -  Грантови                 177.700,00 КМ                                                    
            -  Дознаке на име социјалне заштите                            

357.300,00 КМ 
            -  Буџетска резерва      50.000,00 КМ 
            -  Издаци за произведену сталну 
имовину                                  153.650,00 КМ 
            - Издаци за непроизведену сталну 
имовину                                    25.000,00 КМ 
            - Издаци за залихе материјала, робе, 
сит.инвен.                                   3.250,00 КМ 
            - Издаци за отплату дугова                                             
                                                 119.100,00 КМ 

УКУПНО:          2.393.670,00 КМ 
 

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

 

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

Број: 02-014-1-307/13 
Датум: 20.11.2013.  
_______________________________________________________ 

 17. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 1.000,00 КМ, са 

конта број 412943 – Расходи по основу ре-
презентације у земљи на конто 416129-
Остале текуће дознаке ( организациони код 
00380130), период новембар 2013.године. 
        

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

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

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

Број: 02-014-1-309/13 
Датум: 22.11.2013.  
_______________________________________________________ 

18. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи («Службени гласник Репу-
блике Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) 
и члана 56. Статута општине („Службени 
гласник општине Петрово“ број 17/06), на-
челник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 
    Одобрава се реалокација новча-

них средстава ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Петрово (организациони код 
00380300), у износу од 300,00 КМ , са 
конта број 416319 – Остале дознаке пру-
жаоцима услуга  на конто 412300 – Расхо-
ди зa канцеларијски и компјутерски мате-
ријал, за мјесец новембар 2013.године. 
 

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

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

 

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

Број: 02-014-1-314/13 
Датум: 27.11.2013.  
_______________________________________________________ 

 19. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 99999999), у износу од 1.000,00 КМ, са 
конта број 372200 – Буџетска резерва на 
конто 415229-Остали текући грантови у 
земљи (организациони код (00380130), пе-
риод децембар 2013.године. 

        
Члан 2 

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

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
            Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-319/13 
Датум: 29.11.2013.  
_______________________________________________________ 

 20. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

 
О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 99999999), у износу од 1.000,00 КМ, са 
конта број 372200 – Буџетска резерва на 
конто 412300-Расходи за режијски мате-
ријал ( организациони код (00380130), пе-
риод децембар 2013.године. 

        
Члан 2 

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

 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да- 

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

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

Број: 02-014-1-321/13 
Датум: 03.12.2013.  
_______________________________________________________ 

21. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација новчаних 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“  
Петрово  (организациони код 00380300), у 
износу од 220,00 КМ , са конта број 411200 
– Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања  на конто 411100 
– Плате и накнаде трошкова запослених, за 
мјесец децембар 2013.године. 

 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

 

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

Број: 02-014-1-333/13 
Датум: 11.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 22. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 
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ЈУ СШЦ Петрово (организациони код 
08150046), у износу од 150,00 КМ, са конта 
број 412310 – Расходи за канцеларијски 
материјал на конто 412320 – Расходи за 
материјал за одржавање чистоће, за мјесец 
децембар  2013.године. 
 

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

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

 

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

Број: 02-014-1-334/13 
Датум: 11.12.2013.  
_______________________________________________________ 

23. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 263,00 КМ,са 
конта 412530- Расходи за текуће одржа-
вање опреме на конто број 415219 – Помоћ 
осталим непоменутим организацијама и 
удружењима-Српски кошаркашки клуб 
„Озрен“ Петрово, период децембар 2013. 
године. 

        
Члан 2 

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

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

 

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

Број: 02-014-1-335/13 
Датум: 12.12.2013.  
_______________________________________________________ 

  
 

24. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 1.200,00 КМ, са 
конта 414140- Субвенција привредницима 
на конто број 412214 –Расходи по основу 
утрошка угља, период децембар 2013. го-
дине. 

 

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

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

 

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

Број: 02-014-1-347/13 
Датум: 12.12.2013.  
_______________________________________________________ 

25. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130), у износу од 1.000,00 КМ, са 
конта број 414140-Субвенција привред-
ницима на конто 415234-Помоћ Црквеној 
општини Сочковац, период децембар 2013. 
године. 

 

       Члан 2 
             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду и финансије. 
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Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

 

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

Број: 02-014-1-341/13 
Датум: 12.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 26. 
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 новчаних 

средстава ЈУ „Центар за социјални рад“  
Петрово  (организациони код 00380300), у 
износу од 213,00 КМ  са конта број 416200 
– Намјенска издвајања за здравствено оси-
гурање штићеника на конто 412721 – Рас-
ходи зa осигурање возила 155,00 КМ и на 
конто 412973-Расходи за таксе и накнаде 
за регистрацију возила 58,00 КМ, за мјесец 
децембар 2013.године. 
 

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

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

 

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

Број: 02-014-1-345/13 
Датум: 13.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 27. 
У П У Т С Т В О 

О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОПИСА 
 
        Попис основних средстава, ситног 
инвентара, обавеза, потраживања и новча-
них средстава општине врше пописне ко-
мисије именоване Одлукама број: од, док 
координацију и коначан извјештај састав-
ља Централна комисија за попис. 

Централна комисија за попис обав-
ља следеће послове: 

1. Доноси план рада у којем се по-
себно означавају рокови за вршење поје-
диних послова у вези пописа, 

2. Организује, прати, контролише да 
ли су поједине комисије правовремено 
донијеле свој План рада и како га 
извршавају, 

3. Координира рад и даје неопходна 
упутства другим комисијама, 

4. Прати поштовање рокова и извр-
шење пописа од стране појединих коми-
сија, 

5. Обавља контролу тачности обав-
љеног пописа, 

6. Координира усаглашавања и пос-
тупак сравњења са књиговодством, 

7. Даје неопходне смјернице када је 
потребно да се разријеше евентуални проб-
леми у вези са извршењем појединих 
задатака у вези са пописом, 

8. Саставља коначни извјештај о по-
пису и доставља га Начелнику општине, 

9. Обавља и друге послове у складу 
са општим правилима која уређују пра-
вилно одвијање пописа. 

 Комисије за попис имају следеће 
дужности и права: 

1. Доносе свој план рада, 
2. Обилазе мјеста и просторије гдје 

ће се вршити попис и провјеравају да ли 
припреме за попис теку у складу са до-
несеним планом пописа, 

3. Контактирају са руководиоцима и 
руковаоцима у вези са елиминисањем 
уочених пропуста и недостатака у при-
премним радњама, 

4. Обављају и друге неопходне при-
преме за попис, као што су неопходне 
пописне листе, списак имовине са на-
зивима појединих ставки, инвентурним и 
серијским бројевима, 

5. Врше натурални попис дијелова 
материјалне имовине и то бројањем, мје-
рењем, вагањем, израчунавањем по одго-
варајућој формули и сл. 

6. Када је то потребно од Централне 
комисије захтијевају ангажовање вјештака, 

7. Податке о утврђеном стварном 
стању уносе у пописне листе које се са-
чињавају у три примјерка које поред 
чланова комисије потписује и материјално 
задужено лице 
 8. Утврђују због чега су дијелови 
материјалних добара оштећени, слабијег 
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квалитета или је наступио квар, те су 
постали неупотребљиви и да ли постоје 
елементи појединачне одговорности 
запослених, 
 9. Сачињавају извјештај о изврше-
ном попису са појединачним и укупним 
разликама које су утврђене по сравњењу 
стварног са књиговодственим стањем, 
 10.Извјештај о извршеном попису, 
са пописним листама у прилогу, достав-
љају Централној комисији најкасније до 
15.фебруара 2014.године 
 11.Обављају и друге послове у дого-
вору са Централном комисијом 
 12.Посебну пажњу придају утврђи-
вању надокнадиве вриједности и преоста-
лог корисног вијека употребе средстава 
 Руководни и материјално задужени 
радници имају обавезу да: 
 1.Изврше све неопходне припреме у 
канцеларијама и другим мјестима гдје се 
имовина општине налази са циљем прово-
ђења пописа на исправан, ефикасан и 
економичан начин 
 2.Издвоје средства која су ван упо-
требе, оштећена или из других разлога 
разликују од стандаризованог квалитета 
особина сваког појединог средства, 
 3.Издвоје туђу имовину или да оз-
наче опрему која је у власништву других 
лица, 
 4.Омогућавају да се радни процес у 
вријеме пописа што мање ремети тако што 
се требовања материјала и робе реализују 
унапријед за одређено вријеме 
 5.Обезбјеђују средства и помагала 
за мјерење и утврђивање стварних коли-
чина материјалне имовине која се пописује 
 6.Осигуравају потребан број радни-
ка који ће помагати код обављања пописа 
 7.Дају објашњење пописној коми-
сији о разлозима утврђених мањкова, од-
носно вишкова, 
 8.Обезбјеђују да попису обавезно 
присуствује материјално задужено лице 
или друго лице које оно одреди 
 9.Обављају и друге радње у дого-
вору са пописном комисијом 
 Сва лица на која се односи попис 
дужна су да се руководе према овом упут-
ству. 
 

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

Број: 02-014-3-3/13 
Датум: 05.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 28. 
На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 56. Статута општине Петро-
во („Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), члана 4. Правилника о начину 
и роковима извршења пописа и ускла-
ђивања књиговодственог са стварним ста-
њем („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 71/10) начелник општине Петро-
во доноси 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ  

КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС  
 

Члан 1.       
           Ради организовања, праћења и кон-
тролисања да ли су поједине комисије за 
попис благовремено донијеле сопствени 
план рада и како га извршавају, коорди-
нисања рада и давања неопходних упут-
става другим комисијама, праћења пош-
товања рокова и извршења пописа од 
стране појединих комисија, координисања 
усаглашавања и поступка сравњења са 
књиговодством, састављања коначног из-
вјештаја о попису имовине и обавеза и ње-
говог достављања рачуноводству и Начел-
нику општине, именује се   

Централна комисија за попис у 
саставу: 
         1. Владо Симић, предсједник коми-
сије 
        2. Мира Катанић, члан комисије 
         3. Јеленко Ђурановић, члан коми-
сије 

 

Члан 2. 
           Задатак горе наведене комисије сто-
ји као у члану 1.ове одлуке. 
 

Члан 3. 
          Централна комисија ће радити у пе-
риоду од 9. децембра 2013. године до 1. 
марта 2014. године. 
          

Члан 4. 
             Пописна комисија је дужна да бла-
говремено прије почетка пописа утврди 
свој план рада  и исти достави Начелнику 
општине. 

 

Члан 5. 
          Након завршеног рада Комисија је 
дужна да састави извјештај о раду и да 
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исти достави Начелнику општине, а нај-
касније до 01. марта 2014. године. 

 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

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

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

Број: 02-014-1-328/13 
Датум: 05.12.2013.  
_______________________________________________________ 

29. 
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 Петро-
во“ број 17/06), члана 4. Правилника о 
начину и роковима извршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем („Службени гласник Републике 
Српске“ број 71/10) начелник општине 
Петрово доноси 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА  И СИТНОГ 
ИНВЕНТАРА И УСКЛАЂИВАЊА КЊИ-

ГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ 
СТАЊЕМ 

 

Члан 1. 
           Ради утврђивања стварног стања ос-
новних средстава и ситног инвентара и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем, именује се пописна ко-
мисија  у саставу: 
         1. Драган Петковић, предсједник  
комисије 
         2. Мићо Радељић, члан комисије 
         3. Дражен Ђурић, члан комисије 
 

Члан 2. 
         Задатак комисије из члана 1. ове 
одлуке је да изврши попис основних 
средстава и ситног инвентара, закључно са 
стањем на дан 31.12.2013. године. 
 

Члан 3. 
         Пописна комисија извршиће попис 
у времену од 09. децембра 2013. године до 
31. јануара 2014. године. 

Почетак и завршетак пописа у на-
пријед наведеном интервалу одредиће на-
челник 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 
попису и да исти достави Централној ко-
мисији заједно са потписаним листама, а 
најкасније до 15. фебруара 2014.године. 

 

Члан 6. 
            Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 
 

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

Број: 02-014-1-327/13 
Датум: 05.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 30.        
    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 Петро-
во („Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), члана 4. Правилника о начину 
и роковима извршења пописа и ускла-
ђивања књиговодственог са стварним ста-
њем („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 71/10) начелник општине Петро-
во доноси 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
ОБАВЕЗА,  ПОТРАЖИВАЊА,  НОВЧА-
НИХ СРЕДСТАВА И УСКЛАЂИВАЊА 
КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ 

СТАЊЕМ 
 

Члан 1. 
Ради утврђивања стварног стања 

обавеза, потраживања, новчаних средстава 
и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем, именује се пописна ко-
мисија  у саставу: 
         1. Мирјана Трипуновић, предсјед-
ник комисије 
         2. Жељко Томић, члан комисије 
         3. Небојша Трифковић, члан коми-
сије 
 

Члан 2. 
   Задатак комисије из члана 1. ове 
одлуке је да изврши попис обавеза, по-
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траживања и новчаних средстава, закључ-
но са стањем на дан 31.12.2013.године. 
 

Члан 3. 
           Пописна комисија извршиће попис 
у времену од 09. децембра 2013. године до 
31.јануара 2014. године. 
          Попис готовог новца и средстава на 
пословним рачунима и депозитима код 
пословних банака извршиће се на дан 31. 
децембар 2013.године, тј. са стањем на тај 
дан. 
          Почетак и завршетак пописа у нап-
ријед наведеном интервалу одредиће на-
челник 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 
попису и да исти достави Централној ко-
мисији заједно са потписаним листама, а 
најкасније до 15.фебруара 2014.године. 

 

Члан 6. 
            Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Петрово. 
 

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

Број: 02-014-1-326/13 
Датум: 05.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 31. 
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), у износу од 2.800,00 КМ, са 
конта број 511291 – Реконструкција водо-
водне мреже на конто број 513718 -Про-
јектна документација ( организациони код 
 

(00380130), период децембар 2013.године. 
 

Члан 2. 
За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

 

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

Број: 02-014-1-349/13 
Датум: 17.12.2013.  
_______________________________________________________ 

32. 
На основу члана 43. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 56. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), члана 4. Правилника о на-
чину и роковима извршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем („Службени гласник Републике 
Српске“ број 71/10) начелник општине 
Петрово доноси 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ЦЕНТРАЛНЕ  КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС  

 

Члан 1. 
 У Одлуци о именовању централне 
комисије за попис број: 02-014-1-328/13 од 
05.12.2013. године у члану 1. став 2. тачка 
1. мијења се и гласи „Раденко Благојевић 
предсједник комисије“. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

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

 

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

Број: 02-014-1-348/13 
Датум: 16.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 33. 
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 
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О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 99999999), у износу од 1.000,00 КМ, са 
конта број 372200 – Буџетска резерва на 
конто број 416129 - Остале текуће дознаке 
(организациони код (00380130), период 
децембар 2013. године. 

        
Члан 2 

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

 
Члан 3. 

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

 

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

Број: 02-014-1-353/13 
Датум: 20.12.2013.  
_______________________________________________________ 

34. 
На основу члана 43. Закона о локал-

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

 
О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 99999999), у износу од 1.550,00 КМ, са 
конта број 372200 – Буџетска резерва на 
конто број 415219 - Помоћи непрофиним 
организацијама и удружењима - Остале 
непоменуте организације и удружења 
(организациони код (00380130), период 
децембар 2013. године. 

        
Члан 2 

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

 
Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена у  

 

Службеном гласнику општине Петрово.  

 

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

Број: 02-014-1-352/13 
Датум: 20.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 35. 

На основу члана 43. Закона о локал-
ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава 
буџета општине Петрово (организациони 
код 99999999), у износу од 1.000,00 КМ, са 
конта број 372200 – Буџетска резерва на 
конто 416129 - Остали текуће дознаке 
(организациони код (00380130), период 
децембар 2013. године. 

        
Члан 2 

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

 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

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

Број: 02-014-1-358/13 
Датум: 26.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 36. 

На основу члана 43. Закона о локал-
ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 
Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава 
буџета општине Петрово (организациони 
код 99999999), у износу од 410,00 КМ, са 
конта број 372200 – Буџетска резерва на 
конто 412249 - Расходи за остале услуге 
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превоза (организациони код (00380130), 
период децембар 2013. године. 

        
Члан 2 

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

 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

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

Број: 02-014-1-359/13 
Датум: 26.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 37. 

На основу члана 43. Закона о локал-
ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

ЈУ СШЦ Петрово (организациони код 
08150046), у износу од 420,00 КМ, са конта 
број 412310 – Расходи за канцеларијски 
материјал на конто број 412431 - Мате-
ријал за потребе образовног процеса 
(270,00 КМ) на конто број 412614 - Расхо-
ди по основу превоза личним возилима на 
службен. путовањима у земљи (150,00 КМ) 
за мјесец децембар 2013. године. 

        
Члан 2 

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

 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

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

Број: 02-014-1-360/13 
Датум: 27.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 38. 

На основу члана 1. став 3. и члана 3. 
став 1., тачка под а). Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени   
гласник БиХ“, број 49/04), сходно члану 
72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 101/04 ), те члану  
56. став  1.,алинеја  2., Статута општине 
Петрово („Сл.  гласник општине Петрово“, 
број 17/06 ), Начелник општине Петрово, 
доноси 

 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке за 

извођење радова: „Адаптација и доградња 
старе школе у МЗ Какмуж-друга фаза “ 

 

Члан 1. 
Приступа се поступку јавне набавке 

за извођење радова: „Адаптација и 
доградња старе школе у МЗ Какмуж-друга 
фа-за“, путем конкурентског позива без 
објаве обавјештења у Службеном гласнику  
БиХ–е,  први пут.  

 

Члан 2. 
Избор најповољнијег понуђача извр-

шиће се конкурентским поступком, у скла-
ду са одредбама Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број 49/04, 19/05,5 2/05, 92/05, 8/06, 
24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/09 и 60/10), 
те осталим подзаконским актима из облас-
ти Јавних набавки. 

 

Члан 3. 
Процијењена вриједност ове набав-

ке износи 36.622,00 КМ. Средства за на-
бавку из члана 1. ове Одлуке биће обез-
бијеђена  из Буџета општине Петрово, за 
2014. годину. 

 

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пет-
рово и Општинска управа општине Пет-
рово 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-7-112/13 
Датум: 02.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 39. 

На основу члана 1. став 3. и члана 3. 
став 1., тачка под а). Закона о јавним на-
бавкама Босне и Херцеговине („Службени   
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гласник БиХ“, број 49/04), сходно члану 
72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 101/04 ), те члану  
56. став  1.,алинеја  2., Статута општине 
Петрово („Сл.  гласник општине Петрово“, 
број 17/06 ), Начелник општине Петрово, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке за 

извођење радова: „Санација крова Управне 
зграде општине Петрово-прва фаза “ 

 

Члан 1. 
Приступа се поступку јавне набавке 

за извођење радова: „Санација крова 
Управне зграде општине Петрово“- прва 
фаза, путем конкурентског позива без обја-
ве обавјештења у Службеном  гласнику 
БиХ–е ,  први пут.  

 

Члан 2. 
Избор најповољнијег понуђача извр-

шиће се конкурентским поступком, у скла-
ду са одредбама Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине ( „Службени гласник 
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 
24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/09 и 60/10), 
те осталим подзаконским актима из облас-
ти Јавних набавки. 

 
Члан 3. 

Процијењена вриједност ове набав-
ке износи 10.000,00 КМ. Средства за на-
бавку из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена 
су из Буџета општине Петрово, са конта 
број: 511221-Издаци за инвестиционо одр-
жавање, реконструкцију и адаптацију кан-
целаријских објеката и простора. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 
се Комисија за јавне набавке општине Пет-
рово и Општинска управа општине Пет-
рово. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-7-111/13 
Датум: 02.12.2013.  
_______________________________________________________ 
  

40. 
На основу члана 7. став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Сл.  гласник БиХ “, број 49/04 ), у вези 
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под  ц). Упутства о прим-
јени Закона о јавним набавкама БиХ („Сл . 
гласник БиХ“ 03/05), сходно члану 72. 
Став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 101/04), 
Начелник општине Петрово, доноси 
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 
О именовању Комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре избора најповољни-
јег  добављача радова у конкурентском по-
ступку: „Адаптација и доградња старе шко-

ле у МЗ Какмуж-друга фаза “ Референца 
број: 02–14–7–112/13 од  02.12. 2013. год. 

 

I 
Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача радова у конку-
рентском поступку: „Адаптација и догра-
дња старе школе у МЗ Какмуж-друга фа-
за“, у следећем саставу: Референца број: 
02–14–7–112/13 од  02.12. 2013. године 

1. Младен Томић, дипл. економи-
ста-предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник-
члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста-
члан  

4. Жељко Томић дипл. економиста, 
секретар   

II 
Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 
предложи најповољнијег добављача. 

 

III 
Отварање понуда ће се извршити  

13.12.2013. године, у 13:15 часова, у прос-
торијама општине Петрово.     

     

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-7-115/13 
Датум: 09.12.2013.  
_______________________________________________________ 
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 41. 
На основу члана 7. став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Сл.  гласник БиХ “, број 49/04 ), у вези 
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под  ц). Упутства о прим-
јени Закона о јавним набавкама БиХ („Сл . 
гласник БиХ“ 03/05 ), сходно члану 72. 
Став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 101/04), 
Начелник општине Петрово, доноси  
 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 
О именовању Комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре избора најповољни-
јег  добављача радова у конкурентском по-

ступку: „Санација крова Управне зграде 
општине Петрово“-прва фаза, Референца 

број: 02–14–7–111/13 од  02.12. 2013. 
године 

 

I 
Именује се Комисија за јавне набав-

ке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача радова у конкурен-
тском поступку: „Санација крова Управне 
зграде општине Петрово-прва фаза“, Рефе-
ренца број: 02–14–7–111/13 од 02.12. 2013. 
године, у следећем саставу:  

1. Младен Томић, дипл. економи-
ста, предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 
члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста, 
члан   

4. Жељко Томић дипл. економиста, 
секретар                     II 

 Задатак чланова Комисије је да 
изврши отварање и вредновање понуде  и 
предложи најповољнијег добављача. 

 

III 
Отварање понуда ће се извршити  

13.12.2013. године, у 12:15 часова, у прос-
торијама општине Петрово.       

   

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-7-116/13 
Датум: 09.12.2013.  
_______________________________________________________ 

 42. 
На основу члана 56. Став 1., алинеја 

2., Статута општине Петрово („Сл.  глас-
ник општине Петрово“, број:17/06), сходно 
члану 72. став 3. Закона о локалној самоуп-
рави („Сл . гласник РС“, број 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), те  члану 6. став 1., тачка 
ц).,Упутствa о примјени Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 
број: 03/05), у вези члана  34. став 2., у 
смислу члана 3.став 1., тачка под а). Закона 
о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 
број: 49/04) , Начелник општине Петрово, 
д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
О додјели уговора за јавну набавку извође-
ња радова у конкурентском поступку: „Са-
нација крова Управне зграде општине Пет-
рово-прва фаза“, Референца број: 02–14–7–
111/13 од 02.12. 2013. године, пословном 
субјекту под називом „ПЕЈИЋ-ГРАДЊЕ“, 

Слободан Пејић, с.п. СОЧКОВАЦ 
 

Члан 1. 
Самостални предузетник „ПЕЈИЋ-

ГРАДЊЕ“, Слободан Пејић, с.п. Сочковац, 
изабран је као најповољнији понуђач у 
поступку јавне набавке у конкурентском 
поступку: „Санација крова Управне зграде 
општине Петрово-прва фаза“, Референца 
број: 02–14–7–111/13 од  02.12.2013. годи-
не. 

 

Члан 2. 
Уговор о јавној набавци радова: 

„Санација крова Управне зграде општине 
Петрово“, Референца број: 02–14–7–111/13 
од  02.12.2013. године, закључиће  се на-
кон истека 15 (петнаест) дана, од дана када 
је понуђач обавјештен о избору најповољ-
нијег добављача радова. 

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

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
49/04) и Законима о измјенама Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласникБиХ“, број: 
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 
70/06, 12/09 и 60/10, те подзаконским акти-
ма и осталим позитивним прописима из 
области јавних набавки.  

Поступак је спровела Општинска 
управа општине Петрово, а Комисија  за 
јавне набавке општине Петрово, након 
пријема и оцјене понуда, упутила је 
препоруку Начелнику општине Петрово, 
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да се као најповољнији понуђач изабере 
самостални предузетник „ПЕЈИЋ-ГРАД-
ЊЕ“, Слободан Пејић, с.п. Сочковац, 

На основу члана 34. став 1. тачка б)., 
и члана 35. став 1. Закона о јавним на-
бавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
49/04), сходно Упутству о примјени Закона 
о јавним набавкама БиХ („Службени глас-
ник БиХ“, број: 03/05 и 24/09), одлучено је  
као у диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  
Сваки добављач који има легитиман 

интерес 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., сходно члану 50 . Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број 49/04).  

Приговор се подноси уговорном ор-
гану као првостепеној инстанци у жалбе-
ном поступку у писаној форми  у року од 5 
(пет) дана, од дана када је подносилац при-
говора стекао сазнање или је требао да 
сазна за наводну повреду Закона о јавним 
набавкама, али не касније од 1 (једне) го-
дине од наводне повреде, у смислу члана 
51. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“, број: 49/04). 

 

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

Број: 02-014-7-118/13 
Датум: 18.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 43. 

На основу члана 1. став 3. и члана 3. 
став 1., тачка под а). Закона о јавним на-
бавкама Босне и Херцеговине („Службени   
гласник БиХ“, број 49/04), сходно члану 
72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), те члану  56. став  1., али-
неја 2., Статута општине Петрово („Сл. 
гласник општине Петрово“, број 17/06), 
Начелник општине Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке за из-

вођење радова: „Адаптација просторија 
објекта бившег наставног центра на 

Лужањку-прва фаза“ 
 

Члан 1. 
Приступа се поступку јавне набавке  

за извођење радова: „Адаптација просто-
рија објекта бившег наставног центра на 
Лужањку-прва фаза“, путем конкурентског 
позива без објаве обавјештења у Службе-
ном  гласнику БиХ–е,  први пут.  
 

Члан 2. 
Избор најповољнијег понуђача извр-

шиће се конкурентским поступком, у скла-
ду са одредбама Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 
24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/09 и 60/10), 
те осталим подзаконским актима из облас-
ти Јавних набавки. 

 
Члан 3. 

Процијењена вриједност ове набав-
ке износи 10.000,00 КМ. Средства за на-
бавку из члана 1. ове Одлуке  обезбијеђена 
су  из Буџета општине Петрово, са конта 
број: 511227-Издаци за инвестиционо одр-
жавање, реконструкцију и адаптацију оста-
лих пословних објеката. 

 
Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 
се Комисија за јавне набавке општине Пет-
рово и Општинска управа општине Петро-
во. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  
доношења, а објавит ће се  у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-117/13 
Датум: 17.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 44. 

На основу члана 56. Став 1., алинеја 
2., Статута општине Петрово („Сл.  глас-
ник општине Петрово“, број:17/06), сходно 
члану 72. став 3. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), те  члану 6. став 1., 
тачка ц).,Упутствa о примјени Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени глас-
ник БиХ“,број: 03/05), у вези члана 34. став 
2., у смислу члана 3.став 1.,тачка под а). 
Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник 
БиХ“, број:49/04), Начелник општине Пет-
рово, д о н о с и  
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О Д Л У К У 
О додјели уговора за јавну набавку изво-
ђења радова у конкурентском поступку: 

„Адаптација и доградња старе школе у МЗ 
Какмуж-друга фаза“,пословном субјекту 
под називом „ГРАМАТ“, д.о.о Грачаница 

 

Члан 1. 
Пословни субјекат под називом 

„ГРАМАТ“, д.о.о Грачаница, изабран је 
као најповољнији понуђач у поступку јав-
не набавке у конкурентском поступку: 
„Адаптација и доградња старе школе у МЗ 
Какмуж-друга фаза“. 

 
Члан 2. 

Уговор о јавној набавци радова: 
„Адаптација и доградња старе школе у МЗ 
Какмуж-друга фаза“, закључиће се се 
након истека 15 (петнаест) дана, од дана 
када је  понуђач обавјештен о избору нај-
повољнијег добављача радова. 

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

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
49/04) и Законима о измјенама Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 
број: 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 
70/06, 12/09 и 60/10, те подзаконским 
актима и осталим позитивним прописима 
из области јавних набавки.  

Поступак је спровела Општинска 
управа општине Петрово, а Комисија  за 
јавне набавке општине Петрово, након 
пријема и оцјене понуда, упутила  је пре-
поруку Начелнику општине Петрово, да се 
као најповољнији понуђач изабере „ГРА-
МАТ“, д.о.о Грачаница. 

На основу члана 34. став 1. тачка б)., 
и члана 35. став 1. Закона о јавним набав-
кама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04), 
сходно Упутству о примјени Закона о јав-
ним набавкама БиХ(„Службени гласник 
БиХ“, број: 03/05 и 24/09), одлучено је  као 
у диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛИЈЕКУ:  
Сваки добављач који има легитиман инте-
рес за конкретан уговор о јавној набавци  и 
који сматра да је уговорни орган у  току  
поступка прекршио једну или више одред-
би Закона о јавним набавкама БиХ или 
подзаконских аката донесених на основу 
њега има право уложити приговор на 
поступак., сходно члану 50. Закона о јав-

ним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број 49/04) .  

Приговор се подноси уговорном 
органу као првостепеној инстанци у жал-
беном поступку у писаној форми  у року 
од 5 (пет) дана, од дана када је подносилац 
приговора стекао сазнање или је требао да 
сазна за наводну повреду Закона о јавним 
набавкама, али не касније од 1(једне) го-
дине  од наводне повреде, у смислу члана 
51. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“, број: 49/04). 

 

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

Број: 02-014-7-120/13 
Датум: 18.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 45. 

На основу члана 1. став 3 . и члана 
19. став 1., у вези члана 47. Закона о јав-
ним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени   гласник БиХ“, број 49/04 ), у 
смислу члана 1. Правилника о измјени 
Правилника о поступку Директног спора-
зума  („Сл. гласник БиХ“, број 53/06 и 
20/09) , сходно члану 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), те 
члану  56. став 1., алинеја 2., Статута опш-
тине Петрово („Сл.  гласник општине Пет-
рово“,  број  17/06), Начелник општине Пе-
трово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О покретању поступка јавне набавке за 

вршење услуга: „Штампање новогодишњег 
промотивног материјала за 2014. годину“  

 

Члан 1. 
Приступа се покретању поступка 

јавне набавке за вршење услуга: „Штам-
пање новогодишњег промотивног матери-
јала за 2014. годину“. 

 

Члан 2. 
Избор најповољнијег понуђача извр-

шиће се Директним споразумом, у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени   гласник 
БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 
24/06, 70/06, /56/07, 11/09, 12/09 и 60/10), 
те осталим подзаконским актима из обла-
сти Јавних набавки. 

 

Члан 3. 
Процјењена вриједност ове набавке 
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износи 3.300,00 КМ, са ПДВ–ом. Средства 
за набавку из члана 1. ове Одлуке обез-
бијеђена су у  Буџету општине Петрово са 
конта број: 412731– Расходи за услуге, 
штампање графичке обраде, копирања, 
увезивања и сл.  

 

Члан 4. 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 
Петрово и Општинска управа општине 
Петрово. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-7-122/13 
Датум: 25.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 46. 

На основу члана 7. став 2. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Сл.  гласник БиХ“, број 49/04), у вези 
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под ц). Упутства о при-
мјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл. гласник БиХ“ 03/05), сходно члану 
72. Став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 101/04; 
42/05; 118/05 и 98/13), Начелник општине 
Петрово, д о н о с и  
 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 
О именовању Комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре избора најповољни-
јег  добављача услуга у  поступку Дирек-
тног споразума: „Штампање новогодиш-

њег промотивног материјала за 2014. 
годину“ 

 

I 
Именује се Комисија за јавне набав-

ке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача услуга у поступку 
Директног споразума: „Штампање ново-
годишњег промотивног материјала за 
2014. годину“, у следећем саставу:  

1. Младен Томић, дипл. економи-
ста, предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 
члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста, 
члан   

4. Жељко Томић дипл. економиста, 
секретар   

II 
Задатак чланова Комисије је да из-

врши отварање и вредновање понуде  и 
предложи најповољнијег добављача. 

 

III 
Отварање понуда ће се извршити  

27.12.2013. године, у 12:15 часова, у прос-
торијама општине Петрово.         

 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 
          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-124/13 
Датум: 26.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 47. 

На основу члана 43. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13)  члана 56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), а у вези са чланом 4. 
став 10.  Програма подстицаја привреде и 
запошљавања на простору општине Пет-
рово у 2013. години („Службени гласник 
општине Петрово“ број  4/13),  начелник 
општине доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА  

НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈ 
  
1. СЗР „ PLASTI – COM“ Порјечина 

признаје се право на новчани подстицај у 
укупном износу од 1.966,87 КМ и то: 

- 1.466,87 КМ на име подстицаја за 
суфинансирање набавке основног средства 
за  занатско-предузетничку дјелатност и 

- 500,00 КМ на име запошљавања 
једног радника са евиденције Бироа за за-
пошљавање у Петрову. 

2. Новчана средства ће бити испла-
ћена на пословни рачун СЗР „ PLASTI – 
COM“ из Порјечине, након потписивања 
уговора којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе. 

3. Рјешење ступа на снагу даном до-
ношења. 
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О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Петрово је на 

сједници одржаној дана 15.04.2013.године 
донијела Програм подстицаја привреде и 
запошљавања на простору општине Пет-
рово у 2013.години, након чега је расписан 
јавни позив ради додјеле неповратних нов-
чаних средстава. На јавни позив пријавио 
се СЗР „ PLASTI – COM“ из Порјечине са 
захтјевом по два основа: 

1. Подстицај за суфинансирање на-
бавке основног средства за регистровану 
предузетничку дјелатност. Именовани је 
набавио машину за обављање дјелатности 
(Еkstruder за HDPE фолију) укупне ври-
једности 7.000 EUR-a. ( 13.690,81 КМ). Уз 
захтјев је доставио Предрачун број 23, и 
доказ о извршеној уплати по истом  у из-
носу од 2.500 EUR-a ( 4.889,57 КМ). 

Поред напријед наведеног подноси-
лац захтјева је уз пријаву приложио и: 

- Пројекат и опис послова набав-
љеног средства, 

- Рјешење о регистрацији дјелатнос-
ти, 

- Пореско увјерење о измиреним по-
реским обавезама, 

- Пореско увјерење о измиреним до-
приносима и 

- Извјештај о броју запослених рад-
ника, издат од Пореске управе РС. 

2. Подстицај за запошљавање неза-
послених радника са евиденције Завода за 
запошљавање  

Ради додјеле подстицаја по основу 
новозапосленог једног радника са евиден-
ције Завода за запошљавање у Петрову, 
подносилац захтјева је приложио следеће: 

- Рјешење о регистрацији дјелат-
ности, 

- Пореско увјерење о измиреним 
пореским обавезама, 

- Пореско увјерење о измиреним 
доприносима, 

- Увјерење број: 1-33-10383-1-2013-
218 издато од Завода за запошљавања РС; 
Биро Петрово, као доказ да се Владимир 
Јосиповић води на евиденцији незаослених 
лица и 

- Извјештај о броју запослених рад-
ника, издат од Пореске управе РС. 

Имајући у виду чињеницу да је СЗР 
„PLASTI – COM“ из Порјечине по јавном 
позиву благовремено доставио комплетну 
документацију са неопходним доказима за 
оба подстицаја, а на приједлог Комисије 

именоване Рјешењем начелника општине 
Петрово број: 02-014-172/13 од 14.06.2013. 
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: 02-014-4-46/13 
Датум: 25.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 48. 

На основу члана 43.  Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број:101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) члана 56. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), а у вези са чланом 4. став 
10. и члана 5. Програма подстицаја прив-
реде и запошљавања на простору општине 
Петрово у 2013. години („Службени глас-
ник општине Петрово“ број  4/13),  начел-
ник општине доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА  

НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈ 
  
1. СЗТР „GRAFI – COM“ Порјечина 

признаје се право на новчани подстицај за 
суфинансирање набавке основних  сред-
става за занатско-предузетничку дјелат-
ност у износу од 1.403,18 КМ. 

2. Новчана средства ће бити испла-
ћена на пословни рачун СЗТР „GRAFI – 
COM“ из Порјечине, након потписивања 
уговора којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе. 

3. Рјешење ступа на снагу даном до-
ношења. 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Петрово је на 

сједници одржаној дана 15.04.2013. године 
донијела Програм подстицаја привреде и 
запошљавања на простору општине Пет-
рово у 2013. години, након чега је распи-
сан јавни позив ради додјеле неповратних 
новчаних средстава. На јавни позив при-
јавио се СЗТР „ GRAFI – COM“   из Порје-
чине са захтјевом за суфинансирање набав-
ке основних средстава за регистровану дје-
латност. 

Именовани је набавио Дигитални 
принтер, марке Minolta-Bizhub C244  и но-
ви Рачунар са пратећом опремом Pentium, 
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укупне вриједности 4.677,27 КМ. Уз зах-
тјев је доставио пореске рачуне број 797/13  
и 199/13. 

Поред напријед наведеног подноси-
лац захтјева је уз пријаву приложио и: 

- Рјешење о регистрацији дјелатно-
сти, 

- Пореско увјерење о измиреним по-
реским обавезама, 

- Образац 1002 и рекапитулацију 
плата, као доказ о броју запослених. 

Имајући у виду чињеницу да је 
СЗТР „GRAFI – COM“ из Порјечине по 
јавном позиву благовремено доставио ко-
мплетну документацију са неопходним до-
казима за тражени  подстицај, а на при-
једлог Комисије именоване Рјешењем на-
челника општине Петрово број: 02-014-
172/13 од 14.06.2013. 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: 02-014-4-45/13 
Датум: 25.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 49. 

На основу члана 43. Закона о локал-
ној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 56. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06), Начелник  општине Петро-
во доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за примопредају 

дужности директора Народне библитеке у 
Петрову 

 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за примопре-
дају дужности директора Народне библи-
отеке у Петрову, у саставу: 
 1. Мира Трипуновић - предсједник 
испред оснивача општине Петрово, 
 2. Весна Петровић - члан испред 
оснивача општине Петрово, 
 3. Јованка Тумарчић - члан испред 
Народне библиотеке у Петрову. 
 

Члан 2. 
 Задатак комисије јесте да записнич- 

ки констатује извршену примопредају из-
међу разријешеног директора и новоизаб-
раног директора Народне библиотеке у 
Петрову и записник о примопредаји дос-
тави општини Петровов као оснивачу  на-
родне библиотеке у Петрову. 
 

Члан 3. 
 Примопредаја ће се извршити дана 
27.12.2013. године у 8,00 часова у просто-
ријама Народне библиотеке у Петрову. 
 

Члан 4. 
 Рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће обављено у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

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

Број: 02-014-4-47/13 
Датум: 26.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 50. 

На основу члана 7. став 2. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Сл.  гласник БиХ “, број 49/04), у вези 
члана 5. став 1., у смислу става 3., тачка 
под а). и тачка под  ц). Упутства о 
примјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Сл . гласник БиХ“ 03/05), сходно члану 
72. Став 3.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 101/04), На-
челник општине Петрово, д о н о с и  
 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 
О именовању Комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре избора најповољни-
јег  добављача радова у конкурентском по-

ступку: „Адаптација просторија објекта 
бившег наставног центра на Лужањку 

-прва фаза“ 
 

I 
Именује се Комисија за јавне набав-

ке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача радова у конкурент-
ском поступку: „Адаптација просторија 
објекта бившег наставног центра на Лу-
жањку- прва фаза“, у следећем саставу: 

1. Младен Томић, дипл. економис-
та-предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник-
члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста-
члан  

4. Жељко Томић дипл. економиста, 
секретар   
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II 
Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 
предложи најповољнијег добављача. 

 

III 
Отварање понуда ће се извршити 

10.01.2014. године, у 12:15 часова, у прос-
торијама општине Петрово.    

      

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-7-128/13 
Датум: 30.12.2013.  
_______________________________________________________ 
 51. 

На основу члана 56. став 1., алинеја  
2., Статута општине Петрово („Сл.  глас-
ник општине Петрово“,  број: 17/06), сход-
но члану 72. став 3. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“, број 101/04), те  
члану 6. став 1., тачка ц)., Упутствa о при-
мјени Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број :  03/05 ), у 
вези члана  34. став 2., у смислу члана 3. 
став 1., тачка под а). Закона о јавним наба-
вкама („Сл.гласник БиХ“, број:49/04) и 
Правилника о поступку директног спора-
зума („Службени гласник БиХ“, број:  
53/06 и 20/09), Начелник општине Петро-
во, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
О додјели уговора за вршење услуга у пос-
тупку Директног споразума: „Штампање  

новогодишњег промотивног материјала за 
2014. годину“, пословном субјекту под на-

зивом: Занатско трговинска радња „ГРА-ФИ 
-КОМ“, Нада Недељковић, с.п. Порјечина 

               

Пословни субјекат  под називом: 
ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА 
„ГРАФИ-КОМ“, НАДА НЕДЕЉКОВИЋ, 
с.п. ПОРЈЕЧИНА, изабран је као нај-
повољнији понуђач у поступку јавне 
набавке услуга: „Штампање новогодишњег 
промотивног материјала за 2014. годину“- 
Директни споразум.  

 Уговор о набавци услуга: „Штам-
пање новогодишњег промотивног матери-
јала за 2014. годину“- Директни споразум, 
закључиће се се након истека 15 (петнаест) 
дана, од дана када је  понуђач обавјештен о 
избору најповољнијег добављача услуга. 

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

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ („Сл . гласник БиХ “, број: 
49/04) и Законима о измјенама Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 
број: 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 
70/06, 12/09 и 60/10), те подзаконским 
актима из области јавних набавки.  

Поступак је спровела Општинска 
управа општине Петрово, а Комисија  за 
јавне набавке општине Петрово, након 
пријема и оцјене понуде, упутила је пре-
поруку Начелнику општине Петрово, да се  
као повољан понуђач изабере: ЗАНАТСКО 
ТРГОВИНСКА РАДЊА „ГРАФИ-КОМ“, 
НАДА НЕДЕЉКОВИЋ, с.п. ПОРЈЕЧИНА 

На основу члана 34. став 1.тачка а ). 
и тачка б)., и члана 35. став 1. Закона о 
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 
број: 49/04), сходно Упутству о примјени 
Закона о јавним набавкама БиХ („Служ-
бени гласник БиХ“, број: 03/05 и 24/09), у 
смислу члана 3. став 2. члана 7. став 3. и 
члан 8. Правилника о поступку Директног 
споразума („Службени гласник БиХ“, број 
53/06 и 20/09),  донешена је 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 

интерес за конкретан уговор о јавној на-
бавци  и који сматра да је уговорни орган у 
току поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама БиХ  
или подзаконских аката донесених на ос-
нову њега има право уложити приговор на 
поступак., сходно члану 10. Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник БиХ“, број 53/06 и 20/09).  

Приговор се подноси уговорном ор-
гану као првостепеној инстанци у жал-
беном поступку у писаној форми  у року 
од 5 (пет) дана од дана када је подносилац 
приговора стекао сазнање  или је требао да 
сазна за наводну повреду  Закона о јавним 
набавкама, али не касније од 1 (једне) го-
дине  од наводне повреде, у смислу члана 
50. и члана 51. став 1. Закона о јавним на-
бавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 
49/04). 

 
 
 

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

Број: 02-014-7-125/13 
Датум: 27.12.2013.  
_______________________________________________________ 
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