СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________

Број: 2

Петрово, 16.02.2010.године

Година: XVIII

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је следећу
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПРУЖЕНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА ПЕНЗИОНЕРИМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У
2009. ГОДИНИ

о реализацији плана одржавања локалних
путева и улица у 2009. години, број 05/1-361-4/10 од 27.01.2010. године, који је саставни
дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-3/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о пруженим здравственим услугама пензионерима општине Петрово у 2009. години,
број 23/10 од 28.01.2010. године, који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-2/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

2.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је следећу
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У 2009. ГОДИНИ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај

3.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је
следећу
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О КАНДИДОВАНИМ И РЕАЛИЗОВАНИМ
ПРОЈЕКТИМА У 2009. ГОДИНИ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о кандидованим и реализованим пројектима у
2009. години, број 03-30-1-6/10 од 29.01.2010.
године, који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-4/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

4.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
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Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је следећу
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О НАПЛАТИ
ТАКСИ У 2009. ГОДИНИ

6.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је следећу

Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о наплати такси у 2009. години, број 02-0142-36/10 од 29.01.2010. године, који је саставни
дио ове одлуке.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ОДЛУКА И
ЗАКЉУЧАКА У 2009. ГОДИНИ

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

Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о реализацији скупштинских одлука и закључака у 2009. години, број 04/1-21-1/10 од
26.01.2010. године, који је саставни дио ове
одлуке.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-5/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

5.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је
следећу
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У
2009. ГОДИНИ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о раду Скупштине општине Петрово у 2009.
години, број 06-013.3-1-3/10 од 27.01.2010.
године, који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-6/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-7/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

7.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је следећу
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ У 2009. ГОДИНИ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о раду Стручне службе Скупштине општине у
периоду од 01.01. до 31.12.2009. години, број
06-013.3-1-2/10 од 26.01.2010. године, који је
саставни дио ове одлуке.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-8/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

8.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је следећу
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЈЕШАВАЊУ ПРЕДМЕТА У УПРАВНОМ
ПОСТУПКУ У 2009. ГОДИНИ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о рјешавању предмета у управном поступку у
2009. години, број 04/1-21-3/10 од 27.01.2010.
године, који је саставни дио ове одлуке.
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дине и подизања свијести код грађана о потреби заштите животне средине, у мјесецу априлу 2010. године на простору општине Петрово, биће проведена акција под називом
"АПРИЛ, МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ" као акција
увођења и одржавања комуналног реда.
Члан 2.
Општина Петрово ће се, упоредо са локалном акцијом из члана 1. ове одлуке, укључити и у провођење активности које афирмишу исте вриједности на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине.
За провођење ове акције задужује се
Начелник општине и Административна служба општине Петрово.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-10/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

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

10.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-9/10
Датум: 15.02.2010.

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОКУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
«ОЗРЕНСКО ДРАГОВАЊЕ 2010»

___________________________________________________________

9.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05) и члана
37. Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“, број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ МЈЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Ради очувања и заштите животне сре-

Члан 1.
Општина Петрово и Републички педагошки завод Републике Српске, организоват
ће шесту спортско-културну манифестацију
«Озренско драговање 2010», која ће се одржати на посједу Манастира Светог оца Николе
на Озрену у Мјесној заједници Калуђерица,
дана 5. и 6. априла 2010. године.
За предсједника Организационог одбора манифестације из претходног става овог
члана именује се начелник општине Петрово.
Члан 2.
Начелник општине ће својим рјешењем
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именовати чланове Организационог одбора
манифестације «Озренско драговање 2010».
Члан 3.
«Озренско драговање 2010» ће се финансирати средствима из буџета општине
Петрово и средствима оствареним по основу
спонзорства, путем Спортског савеза општине
Петрово.
Новчана средства из буџета општине
Петрово књижити на терет конта 614800-буџетска резерва.
Новчана средства која по основу спонзорства буду уплаћена на пословни рачун
трезора општине биће пренешена на пословни рачун Спортског савеза општине Петрово.
Средства из става 1. овог члана не представљају средства за редован рад Спортског
савеза која су планирана буџетом општине
Петрово за 2010. годину.
Члан 4.
По завршетку спортске манифестације
из члана 1. ове одлуке, начелник општине и
Спортски савез општине, поднијет ће Скупштини општине Петрово информацију о реализацији ове одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-11/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

11.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број. 101/04, 42/05 и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово (''Службени
гласник општине Петрово'' број 17/06), у вези
са чланом 2.12. став 7. Изборног закона Босне
и Херцеговине (''Службени гласник Босне и
Херцеговине'' број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06), Скупштина општине Петрово,
на сједници одржаној дана 12.02.2010. године,
донијела је
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ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА РАД У ОПШТИНСКОЈ
ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ И ЦЕНТРУ ЗА
БИРАЧКИ СПИСАК У 2010. ГОДИНИ
Члан 1.
Чланови Општинске изборне комисије
Петрово за свој рад у овој комисији у 2010.
години имају право на сталну мјесечну накнаду у износу :
- предсједник Општинске изборне комисије .....................
330,00 КМ
- чланови Општинске изборне комисије ..........................
285,00 КМ
Члан 2.
Референт у Центру за бирачки списак
за општину Петрово за свој рад у овом центру
у 2010. години има право на сталну мјесечну
накнаду, у износу од 50,00 ( педесет ) КМ.
Члан 3.
Када предсједник или члан Општинске
изборне комисије, односно референт у Центру
за бирачки списак обавља дужност ван подручја општине Петрово, има право на дневницу за службено путовање у складу са законом и колективним уговором, као и право на
путне трошкове у висини цијене карте у јавном путничком превозу на релацији на којој је
путовао.
Члан 4.
Исплата накнада из члана 1. и 2. ове
одлуке врши се мјесечно, уз исплату накнада
одборницима Скупштине општине.
Исплата дневница и трошкова путовања из члана 3. ове одлуке врши се по обављеном путовању.
Уплата накнада из става 1. овог члана
врши се на текуће рачуне чланова комисије и
текући рачун референта за бирачки списак, а
исплата из става 2. овог члана непосредно лицу које је остварило право на исплату, путем
надлежног одјељења Општинске административне службе.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-12/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________
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12.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИЈИ ЗА ОДВОЗ СМЕЋА
ОДРЕЂЕНИМ КАТЕГОРИЈАМА
СТАНОВНИШТВА
Члан 1.
Одобравају се новчана средства из буџета општине Петрово у 2010. години, у износу до 2.000,00 КМ, за субвенционисање
50% трошкова одвоза смећа, за следеће категорије становништва општине:
- корисници породичне инвалиднине,
- ратни војни инвалиди од прве до
четврте категорије,
- пензионери који примају износ најниже пензије у Републици Српској, ако им је
то једини извор прихода,
- корисници новчане помоћи из социјалне заштите и корисници туђе његе и помоћи, ако им је то једини извор прихода
- породице са четворо и више дјеце.
Члан 2.
Новчана средства за субвенцију ће се
упалћивати мјесечно, на пословни рачун ЈП
«Комунал» Петрово, а на основу испостављених рачуна предузећа са поименично набројаним корисницима.
Члан 3.
Право на субвенцију из члана 1. ове
одлуке утврђује Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Члан 4.
Новчана средства за реализацију ове
одлуке, књижиће се на конто 614239 – остале
помоћи појединцима, а средства ће се обезбиједити реалокацијом средстава са конта
614800-буџетска резерва.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана
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од дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-13/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

13.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ВИШЕЧЛАНИМ
ПОРОДИЦАМА И ПОДСТИЦАЈИМА ЗА
ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА
Члан 1.
У циљу помоћи вишечланим породицама општине Петрово, као и подстицању повећања наталитета, овом одлуком утврђују се
помоћи и подстицаји за:
- треће рођено дијете,
- четврто рођено дијете,
- пето и свако наредно рођено дијете,
- стамбено збрињавање вишечланих
породица.
Под стамбеним збрињавањем вишечланих породица, подразумијева се стамбено збрињавање породица са троје и више дјеце који
живе у заједничком домаћинству, што се доказује актом општинског органа управе.
Право на подстицај из става 1. овог
члана породице остварују у 2010. години.
Члан 2.
За треће рођено дијете у породицама
са пребивалиштем на подручју општине Петрово из буџета општине додијелит ће се једнократна новчана помоћ од 500,00 КМ, за
четврто 750,00 КМ, а за пето и свако наредно
рођено дијете у тим породицама 1.000,00 КМ.
Члан 3.
За помоћ у рјешавању стембених проблема вишечланих породица, о сваком конкретном случају, одлучиват ће Скупштина општине Петрово, посебном одлуком.
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Члан 4.
Новчане помоћи из члана 2. и 3. ове
одлуке исплаћиват ће се са конта 614239 –
остале помоћи појединцима – помоћ вишечланим породицама и подстицај повећања наталитета.

дана објављивања у Службеном гласнику општине Петрово.

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

___________________________________________________________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-14/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

14.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05), члана 27.
Закона о Грађевинском земљишту Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 37. Статута општине
Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ m2 КОРИСНЕ
СТАМБЕНЕ ПОВРШИНЕ
ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена
m2 корисне стамбене површине за 2009. годину на територији општине Петрово износи
700,00 КМ.
Члан 2.
Цијена утврђена у члану 1. валоризована сваких 3 мјесеца почев од 31.03.2010. године користи се као основица за израчунавање висине ренте за грађевинско земљиште, као и у свим другим управним поступцима које води Административна служба општине Петрово, а у којима се предметна цијена користи као обрачунска основа.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-15/10
Датум: 15.02.2010.
15.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05), а у вези
са чланом 155. Закона о уређењу простора –
Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број 84/02, 14/03, 112/06,
53/07), члана 37. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“ број
17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О СТАТУСУ
НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА
Члан 1.
У Одлуци о статусу незаконито изграђених грађевина („Службени гласник општине Петрово“ број 2/04, 8/07 и 6/09), у поглављу VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ,
члан 24. став 2. мијења се и измијењен гласи:
“Рок за подношење захтијева за накнадно издавање рјешења о привременом/трајном задржавању грађевина изграђених без
одобрења за грађење је до 31.01.2011. године.”
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Петрово”.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-16/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

16.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05), члана 3.
став 1. Закона о експропријацији („Службени
гласник Републике Српске“ број 112/06, 37/07
и 110/08), члана 37. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“, број
17/06), Скупштина општине Петрово на сјед-
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ници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Општина Петрово, за потребе реконструкције водоводног система „Петрово-Какмуж“, и то изворишта „Волујак“ , као корисник експропријације покреће поступак провођења потпуне експропријације непокретности
означене као: -к.ч. број 3377/1 „Милић брдо“
–пашњаци 3 класе површине 937 м2 и к.ч. број
3377/1 воденица површине 10 м2 (укупно 947
м2) уписаних у Посједовни лист број 967/1 у
К.О. Какмуж, што по старом премјеру одговара парцели к.ч. број 123/9 уписано у з.к.
уложак број 183 К.О. Какмуж.
Члан 2.
Задужује се Начелник општине и Административна сужба општине Петрово да
обаве све припремне радње, обезбиједе документацију и испуне услове прописане чланом
25. Закона о експрипријацији, те у име општине Петрово путем Правобранилаштва Републике Српске -Сједиште замјеника у Добоју
поднесу приједлог за експрипријацију некретнина из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине Петрово”.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-17/10
Датум: 15.02.2010.
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ОДЛУКУ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начини одређивања градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на
подручју општине Петрово, предвиђеног за
стамбену и другу комплексну градњу, начин
коришћења, управљања и располагања грађевинским земљиштем у државној својини, основи и мјерила за одређивање накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта,
као и начин плаћања и распоређивања средстава накнада.
Члан 2.
Градским грађевинским земљиштем,
сматра се изграђено и неизграђено земљиште
на подручју општине Петрово које је као
градско грађевинско земљиште одређено Одлуком о одређивању градског грађевинског
земљишта („Службени гласник општине Петрово“, број 6/06) и чини саставни дио ове одлуке .
Остало грађевинско земљиште у смислу ове одлуке, сматра се изграђено и неизграђено земљиште које се налази ван зоне
градског грађевинског земљишта, одређено је
Одлуком о одређивању осталог грађевинског
земљишта („Службени гласник општине Петрово“, број 6/06) и чини саставни дио ове одлуке.
II- ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Члан 3.
Градско грађевинско земљиште може
бити у државном и приватном власништву.

___________________________________________________________

17.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 3.
а у вези са чланом 13, 21, 34. и 39. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
112/06), члана 37. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“, број
17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је

Члан 4.
Општина Петрово управља и располаже градским грађевинским земљиштем у
државној својини на начин и под условима
предвиђеним законом и овом одлуком.
Градско грађевинско земљиште у приватној својини је у слободном промету.
Градским грађевинским земљиштем у
приватној својини располажу власници уз ограничења и услове предвиђене законом.
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Члан 5.
Границе просторног обухвата градског
грађевинског земљишта на подручју општине
Петрово обухватају изграђено и неизграђено
градско грађевинско земљиште.
III – УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ГРАДСКИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 6.
Неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини, општина Петрово
може продати посредством јавног надметања
(лицитације) или дати у замјену физичким и
правним лицима ради изградње трајних грађевина у складу са регулационим планом, или
га дати у закуп ради изградње привремених
грађевина.
Члан 7.
Услови, начин и поступак продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта
путем јавног надметања (лицитација) и непосредном погодбом прецизније су одређени
Одлуком о поступку продаје неизграђеног
градског грађевинског земљишта у државној
својини („Службени гласник општине Петрово“, број 6/07).
Члан 8.
Неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини и изграђено градско грађевинско земљиште у државној својини које је у општој употеби, може се дати у
закуп на привремено кориштење.
Градско грађевинско земљиште из става 1. овог члана може се дати у закуп за изградњу објеката привременог карактера који су
од непосредног интереса за грађане, а у складу са Програмом кориштења градског грађевинског земљишта.
IV- НАКНАДА
Члан 9.
Физичка и правна лица плаћају сљедеће накнаде:
а) накнаду за уређење градског грађевинског земљишта,
б) накнаду за природне погодности и
погодности већ изграђене инфраструктуре,
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в) накнаду за кориштење градског грађевинског земљишта.
Износ накнада за трошкове из става 1.
овог члана утврђују се рјешењем о урбанистичкој сагласности по m2 корисне површине објекта, а коначан износ накнада утврдиће се у поступку издавања одобрења за грађење.
а) Накнада за уређење грађевинског
земљишта
Члан 10.
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта обухвата стварне трошкове
припремања и опремања грађевинског земљишта а износ накнаде се утврђује рјешењем
о урбанистичкој сагласности.
Члан 11.
Накнаду за уређење градског грађевинског земљишта плаћа инвеститор по јединици мјере м2 корисне површине објекта, утврђује се у складу са Програмом уређења грађевинског земљишта, који за сваку текућу годину, а најкасније до 31. марта текуће године
доноси Скупштина општине.
Програм уређења грађевинског земљишта обухвата радове на:
а) припремању грађевинског земљишта
за изградњу и
б) опремању грађевинског земљишта
која обухвата изградњу инфраструктурних објеката.
Члан 12.
Према степену опремљености, грађевинска парцела на којој се гради објекат, у смислу ове одлуке, може бити: уређена, дјелимично уређена и неуређена парцела.
Уређена парцела је грађевинска парцела опремљена инфраструктуром неопходном за функционисање објекта (приступ, вода, струја) на удаљености до 100 м од најближе границе парцеле.
Дјелимично уређена парцела је грађевинска парцела која има обезбијеђен прикључак, на бар један од напријед наведених инфраструктурних прикључака на удаљености
до 100 м од најближе границе парцеле.
Неуређена парцела је грађевинска парцела која није опремљена инфраструктуром
неопходном за функционисање објекта (приступ, вода, струја) односно могућност прик-
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ључка на исту је на удаљености већој од 100 м
од најближе границе парцеле.
Члан 13.
Инвеститор који гради објекат на уређеној или дјелимично уређеној парцели обавезан је платити накнаду утврђену Програмом
уређења грађевинског земљишта по зонама,
без обзира на степен опремљености локације
и изврши уређење на цијелој површини грађевинске парцеле у складу са урбанистичко-техничким условима.
Члан 14.
Инвеститор који гради објекат на неуређеној парцели није дужан да плати наканду
за трошкове уређења грађевинске парцеле,
али је дужан да изврши уређење на цијелој
површини грађевинске парцеле, односно да
изгради инфраструктуру неопходну за функционисање објекта, у складу са урбанистичкотехничким и другим условима утврђеним у
урбанистичкој сагласности.
Члан 15.
Код доградње и надоградње постојећих
објеката, односно код замјене старог објекта
са новим објектом, инвеститор плаћа разлику
накнаде за уређење грађевинског земљишта за
површину дограђеног дијела, односно разлику
у површини између новог и старог дијела објекта.
Код претварања таванског простора у
стамбени или пословни простор плаћа се пуни
износ накнаде.
Члан16.
Учешће инвеститора у трошковима
уређења за грађење привремених објеката утврђује се у висини од 20% од цијене уређења
утврђене програмом уређења грађевинског
земљишта за земљиште које се даје у закуп .
б) Накнада за природне погодности и
погодности изграђене инфраструктуреједно-кратна рента
Члан17.
Градско грађевинско земљиште према
природним погодностима и погодностима изграђене комуналне инфраструктуре дијели се
на три зоне.
Као основица за израчунавање висине
ренте служи просјечна коначна грађевинска
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цијена из претходне године м2 корисне површине објекта на подручју општине коју утврђује Скупштина општине најкасније до 31.
марта текуће године, која се валоризује у току
године, свака три мјесеца.
Члан 18.
Висина ренте по m2 корисне површине
објекта који ће се градити на градском грађевинском земљишту утврђује се у проценту
од просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2
корисне стамбене површине из члана 17. ове
одлуке, и то:
- у првој зони
2 %,
- у другој зони
1,5 %
- у трећој зони
1 %,
Члан 19.
Ако се ради нова грађевина умјесто
грађевине која је порушена или ће бити порушена, износ ренте за нову грађевину умањује се за износ ренте који би био утврђен за
порушену грађевину, узимајући у обзир разлике у корисној површини грађевине, зони,
намјени грађевине и појединих дијелова.
Члан 20.
За градско грађевинско земљиште намијењено за изградњу јавних инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација рента
се не плаћа.
Члан 21.
Накнаду за природне погодности (рента) дужан је платити и инвеститор који гради
привремени објекат на закупљеном градском
грађевинском земљишту у приватној и
државној својини и то:
- 20% од предвиђене ренте за конкретну зону градског грађевинског земљишта,
ако објекат из става 1. гради на земљишту закупљеном до три године,
- 30% од предвиђене ренте за конкретну зону градског грађевинског земљишта,
ако објекат из става 1. гради на земљишту
закупљеном преко три године или календарски неодређеном року (до привођења земљишта трајној намјени).
Висина накнаде у случају из претходног става утврђује се рјешењем о урбанистичкој сагласности.
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в) Накнада за кориштење градског
грађевинског земљишта
Члан 22.
За кориштење градског грађевинског
земљишта плаћа се накнада према мјерилима
за изграђено градско грађевинско земљиште.
Члан 23.
Накнада за кориштење градског грађевинског земљишта почиње се плаћати од
првог дана наредног мјесеца у којем је издато
одобрење за употребу објекта.
Ако је кориштење објекта започело
прије издавања одобрења за употребу накнада
за кориштење ће се плаћати од 01. дана наредног мјесеца у којем је започето кориштење.
Члан 24.
Накнада за кориштење градског грађевинског земљишта плаћа се према изграђеној
нето корисној површини м2 стамбеног, односно пословног простора, као и према јединици
мјере површине грађевинског земљишта м2 за
отворени простор: складишта, стоваришта,
игралишта, творничке кругове и друге отворене пословне просторе.
Накнада се плаћа мјесечно, односно
тромјесечно према рјешењу надлежног органа.
Члан 25.
Висина накнаде за кориштење градског
грађевинског земљишта по м2 корисне површине стамбеног и помоћног простора за један
мјесец износи:
- у првој стамбеној зони 0,02 КМ/м2
- у другој стамбеној зони 0,015 КМ/м2
- у трећој стамбеној зони 0,01 КМ/м2
Висина накнаде за кориштење градског
грађевинског земљишта по м2 корисне површине пословног простора за један мјесец износи:
- у првој пословној зони 0,03 КМ/м2
- у другој пословној зони 0,02 КМ/м2
- у трећој пословној зони 0,01 КМ/м2
Накнада за отворене пословне просторе умањује се у свим зонама за 70 %.
V- ПЛАЋАЊЕ НАКНАДА
Члан 26.
Лицу које је инвеститор изградње обје-
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кта на градском грађевинском земљишту не
може се издати одобрење за грађење, нити се
може извршити укњижење права грађења у
земљишним књигама и другим јавним регистрима док се не поднесе доказ да је плаћена накнада за трошкове уређења и једнократна рента.
Изузетно од претходног става, накнада
за трошкове уређења земљишта и једнократна
рента може се платити у ратама, на период од
највише двије године од дана издаваља одобрења за грађење, на сљедећи начин:
- за изградњу и доградњу индивидуалних стамбених, стамбено-пословних објеката и објеката у којима се надзиђивањем или
адаптацијом заједничких просторија у зградама колективног становања рјешава стамбено питање-добија једна стамбена јединица:
1. 40% накнаде прије издавања одобрења за грађење,
2. 60% накнаде у року од једне године
од дана издавања одобрења за грађење у 12
једнаких мјесечних рата;
- за изградњу и доградњу објеката за
колективно становање са пословним просторијама:
1. 40% накнаде прије издавања одобрења за грађење,
2. 60% накнаде у року од двије године
од дана издавања одобрења за грађење у 24
једнаке мјесечне рате;
- за изградњу и доградњу пословних
објеката производне, занатске и услужне намјене:
1. 30% накнаде прије издавања одобрења за грађење,
2. 70% накнаде у року од двије године
од дана издавања одобрења за грађење у 24
једнаке мјесечне рате;
Члан 27.
Начелник општине ће у сваком појединачном случају на основу поднесеног захтјева
донијети одлуку о одобравању плаћања накнаде у ратама.
Изузетно од става 1. овог члана, одобрење за плаћање накнаде у ратама инвеститору који је правно лице, одобриће се под
условом да претходно обезбиједи односно
преда гаранцију банке.
Члан 28.
Инвеститор је дужан у случају кашње-
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ња у плаћању приспјеле рате, платити затезне
камате почев од дана доспјећа па све до наплате, уз истовремено плаћање свих преосталих рата.
Члан 29.
Средства која се остварују из накнада,
користе се за трошкове уређења земљишта,
односно изградње инфраструктуре и трошкове израде просторно-планске документације.
VI - ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Члан 30.
Остало грађевинско земљиште је изграђено и неизграђено земљиште намијењено
за изградњу објеката, које се налази ван зона
градског грађевинског земљишта општине, а
које је дефинисано Одлуком о одређивању осталог грађевинског земљишта („Службени
гласник општине Петрово“, број 6/06).
Члан 31.
Остало грађевинско земљиште обухвата грађевинско земљиште у државној својини и грађевинско земљиште у приватној
својини, за које програм уређења доноси Скупштина општине.
Члан 32.
Одредбе ове одлуке које се односе на
градско грађевинско земљиште примјењују се
и на остало грађевинско земљиште.
Члан 33.
За изградњу објеката у обухвату осталог грађевинског земљишта, примјењују се
одредбе ове одлуке које важе за трећу стамбено- пословну зону градског грађевинског
земљишта, умањено се за 20%.
Накнада за кориштење грађевинског
земљишта наплаћује се по цијени која важи за
трећу стамбено-пословну зону.
VII- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Петрово“, број
6/06).
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Члан 35.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-18/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

18.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број.101/04, 42/05 и 118/05), члана
19. став 1. тачка 4. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске број: 68/07), чланa 37. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово''
број 17/06), Скупштина општине Петрово, на
сједници одржаној дана 12.02.2010 године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака Добровољне ватрогасне јединице Петрово, број: 55/09 од 07.12.2009. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-19/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

19.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних
служби («Службени гласник Републике Српске» број 68/07), члана 37. Статута општине
Петрово («Службени гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово
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на сједници одржаној дана 12.02.2010. године,
донијела је следећу
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛ“ ПЕТРОВО
ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине Петрово даје сагласност на План пословања ЈП „Комунал“ Петрово за 2010. годину, број 7/10 од 28.01.2010.
године, који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-20/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

20.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана
37. Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 17/06), у вези
са чланом 12, 16 и 19. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Српске“, број
4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), а на основу
мишљења Савјета за спорт Скупштине општине Петрово, Скупштина општине Петрово
на сједници одржаној дана 12.02.2010. године,
донијела је следећи
ПРОГРАМ
КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊА
СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2010. ГОДИНУ
I – ОПШТИ УСЛОВИ
У складу са одредбама члана 57. Закона о спорту („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08)
спортске организације, спортска удружења,
спортска друштва и спортски савези, стичу
својство правног лица уписом у регистар који
води надлежни суд на чијем подручју спортска организација има сједиште.
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Право обављања спортских активности
и дјелатности, спортске организације стичу
након уписа у регистар надлежног регистрационог суда на чијем подручју спортска организација има сједиште, као и уписа који води
министарство надлежно за послове спорта.
Спортске организације које својим
програмима аплицирају за коришћење средстава из буџета општине Петрово планираних
за финансирање спорта и физичке културе,
треба да испуњавају следеће опште услове
прописане Законом о спорту:
1. Да је извршена регистрација и упис
спортске организације у судски регистар код
надлежног суда.
2. Да је извршен упис у спортски регистар код Министарства породице, омладине и
спорта у Влади Републике Српске.
3. Да је извршено усклађивање статута
и осталих нормативних аката са одредбама
Закона о спорту за спортске организације регистроване прије ступања на снагу Закона о
спорту, те да имају код надлежног суда ажуран упис лица овлаштен за заступање,
4. Да је извршена пријава и регистрација спортске организације у Пореској управи Републике Српске.
5. Да спортска организација има годишњи План и програм рада, разматран и усвојен од надлежног органа спортске организације.
6. Да се воде пословне књиге у складу
са законским прописима.
II – КАТЕГОРИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
На основу члана 19. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Српске“, број
4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), а у складу са
општим и материјалним условима развијености спорта у општини Петрово, спортским
резултатима, традицијом, организацијом, развијености спортске гране, те категоризацијом
спортова у Републици Српској, спортови и
спортске организације општине Петрово разврставају се према следећој категоризацији
спортских организација општине Петрово за
2010. годину:

Страна 13 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ
Критерији
У спортске организације прве категорије разврставају се спортске организације
општине Петрово које поред општих услова
испуњавају и следеће критерије:
- Да се спортске организације налазе у
првој категорији спортова на основу Правилника о категоризацији спортова са номенклатуром спортских грана и грана спорта у
Републици Српској („Службени гласник РС“
број 74/09),
- Да у свом раду имају заступљене све
такмичарске селекције,
- Да својим организованим радом и
маркетингом обезбјеђују и имају стабилан извор финансијских средстава за остварење својих краткорочних и дугорочних циљева,
- Да својом масовношћу, радом и резултатима афирмишу спорт, физичку културу
и друге сегменте друштвеног живота општине
Петрово,
- Да представљају, по организацији,
стручном раду, броју селекција и спортиста,
носиоце развоја спорта општине Петрово,
- Да имају континуитет напредовања
и постигнутих спортских резултата у најмање
предходне двије године.
- Да су спортске организације са непрекидним радом и спортском традицијом од
најмање 30 година,
- Да су спортске организације које се
такмиче у најмање другостепеном рангу такмичења Републике Српске.
На основу предходних критерија у
спортску организацију прве категорије сврстава се ФК „Озрен“ Петрово.
За годишњи програм ФК „Озрен“ Петрово из буџета општине издвојит ће се
24.000,00 КМ или 35,29%, од укупних средстава намијењених спорту, а усмјерених преко Спортског савеза Општине.
2. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ
Критерији
У спортске организације друге категорије сврставају се спортске организације које
поред општих услова испуњавају и следеће
критерије:

Уторак, 16.02.2010.године

- Да се спортске организације налазе у
првој или другој категорији спортова на основу Правилника о категоризацији спортова
са номенклатуром спортских грана и грана
спорта у Републици Српској,
- Да у свом раду имају заступљен рад
са млађим такмичарским селекцијама,
- Да својим организованим радом и
маркетингом обезбјеђују и имају стабилан
извор финансијских средстава за остварење
својих краткорочних и дугорочних циљева,
- Да својим радом и резултатима представљају значајне факторе у афирмацији
спорта, физичке културу и других сегмената
друштвеног живота општине Петрово,
- Да су спортске организације са непрекидним радом од најмање двије године,
- Да се такмиче у најмање трећестепеном рангу такмичења Републике Српске.
На основу предходних критерија у спортске организације друге категорије сврставају се спортске организације из следећих
спортова:
- фудбал – ФК „Звијезда“ Какмуж,
- кошарка – СКК „Озрен“ Петрово,
- џудо – ЏК „Озрен“ Петрово.
За годишње програме спортских организација друге категорије из буџета општине
издвојит ће се 18.500,00 КМ или 27,20% од
укупних средстава намијењених спорту, а усмјерених преко Спортског савеза Општине и
то:
- ФК „Звијезда“ Какмуж–9.200,00 КМ,
- СКК „Озрен“ Петрово– 5.500,00 КМ,
- ЏК „Озрен“ Петрово – 3.800,00 КМ.
3. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ
Критерији
У спортске организације треће категорије сврставају се спортске организације које
поред општих услова испуњавају следеће критерије:
- Да се налазе у другој или трећој категорији спортова на основу Правилника о
категоризацији спортова са номенклатуром
спортских грана и грана спорта у Републици
Српској,
- Да у свом раду имају заступљен рад
са млађим такмичарским селекцијама,
- Да својим организованим радом и
маркетингом обезбјеђују и имају стабилан

Страна 14 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

извор финансијских средстава за остварење
својих краткорочних и дугорочних циљева,
- Да својим радом и резултатима
представљају значајне факторе у афирмацији
спорта, физичке културу и других сегмената
друштвеног живота општине Петрово,
- Да су спортске организације са непрекидним радом од најмање двије године,
- Да се такмиче у најмање трећестепеном рангу такмичења Републике Српске.
На основу предходних критерија у спортске организације треће категорије сврставају се спортске организације из следећих
спортова:
- шах – ШК „Озрен“ Петрово,
- стони тенис – СТК „Озрен“ Какмуж
– Петрово,
- планинарство – ПД „Озрен – Краљица 883“ Петрово.
За годишње програме спортских организација треће категорије из буџета општине
издвојит ће се 10.300,00 КМ или 15,15%, од
укупних средстава намијењених спорту, а усмјерених преко Спортског савеза Општине и
то:
- ШК „Озрен“ Петрово – 3.433,33 КМ,
- СТК „Озрен“ Какмуж – Петрово –
3.433,33 КМ,
- ПД „Озрен – Краљица 883“ Петрово
–3.433,33 КМ.
4. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧЕТВРТЕ КАТЕГОРИЈЕ
Критерији
У спортске организације четврте категорије сврставају се спортске организације
које поред општих услова испуњавају и следеће критерије:
- Да се налазе у минимално четвртој
категорији спортова на основу Правилника о
категоризацији спортова са номенклатуром
спортских грана и грана спорта у Републици
Српској,
- Да у свом раду имају заступљен рад
са млађим такмичарским селекцијама,
- Да својим организованим радом и
маркетингом обезбјеђују и имају стабилан
извор финансијских средстава за остварење
својих краткорочних и дугорочних циљева,
- Да су спортске организације које
својим радом и резултатима представљају
значајне факторе у афирмацији спорта,
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физичке културу и других сегмената друштвеног живота општине Петрово.
На основу предходних критерија у
спортску организацију четврте категорије сврстава се СРД „Спреча“ Петрово,
За годишњи програм СРД „Спреча“
Петрово из буџета општине издвојит ће се
2.200,00 КМ или 3,24%, од укупних средстава
намијењених спорту, а усмјерених преко
Спортског савеза Општине.
5. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕТЕ КАТЕГОРИЈЕ
У спортске организације пете категорије сврставају се спортске организације које
испуњавају опште услове а то су све остале
спортске организације које нису сврстане у
прве четири категорије, као и Општински спортски савез Петрово.
За годишње програме спортских организација пете категорије, издвајају се новчана
средства у висини од 13.000,00 КМ, или
19,12% од укупних средстава намијењених
спорту, а усмјерених преко Спортског савеза
Општине.
III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Поред финансирања спортских организација категорисаних у поглављу II овог програма, из буџета општине Петрово могу се
финансирати и друге спортске активности
ако се односе на:
1. Изградњу, одржавање, коришћење и
реконструкцију спортских објеката,
2. Учешће у обезбјеђивању реализације
општинског и међуопштинског нивоа школских и студентских спортских такмичења, такмичења инвалидних лица, спортско – рекреативних такмичења, масовних и традиционалних манифестација,
3. Стварање услова за подизање квалитета рада свих активних спортиста, а посебно рада са младим спортски надареним појединцима и екипама,
4. Учешће у финансирању дјелатности
спортских удружења, друштава, гранских
спортских савеза и удружења општине,
5. Организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја
за општину.
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6. Учешће у школовању, стручном усавршавању и стварању услова за рад спортских
стручњака и стручњака у спорту,
7. Учешће у финансирању здравствене
заштите спортских аматера у складу са важећим прописима,
8. Обезбјеђење услова за спортске ак-
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тивности инвалидних лица.
У складу са овим програмом, а у циљу
остварења интереса општине у области спорта
и фитичке културе, планирана средства се распоређују према намјени и моделу финансирања као у следећој табели:

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА 2010. ГОД.
70.500,00

Укупно планирана средства за спорт и физичку културу у
2010. години у КМ
Спортски савез
Спортске манифестације-буџет
Модел
Намјенска издвајања из буџета за спорт
финансирања
Спортски објекти – изградња, реконструкција,
адаптација
Ред. Подручје спорта – намјена средстава
број
1.
1.1

1.2

2.
2.1
3.
3.1
3.2
4.

СПОРТСКИ САВЕЗ (1.1 - 1.2)
Дотације клубовима
- клубови I категорије
- клубови II категорије
- клубови III категорије
- клубови IV категорије
Финасирање рада Спортског савеза
- Путни трошкови
- Трошкови комуникац. и пошт. услуга
- Плате и накнаде
- Канцеларијски трошкови
- Трошкови завршног обрачуна
- Трошкови платног промета
- Манифестације,турнири и такмичења
СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ - буџет
- „Избор спортисте године општине
Петрово 2009“-буџет
НАМЈЕНСКА ИЗДВАЈАЊА ИЗ БУЏЕТА
ЗА СПОРТ (3.1 – 3.2)
- Дотација Карате секцији „ПетровоКакмуж“-буџет
- Финансирање Општинске школе фудбала
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
У к у п н о (1-4)

Овај програм ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објевљен у
„Службеном гласнику општине Петрово“.

Намјена
средстава у
КМ

68.000,00
1.000,00
1.500,00
0,00

Планирана
средства у
КМ

По моделу
фин. у КМ
68.000,00

55.000,00
24.000,00
18.500,00
10.300,00
2.200,00
13.000,00
100,00
300,00
11.400,00
300,00
550,00
350,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1500,00
1.500,00
0,00
70.500,00

0,00
70.500,00

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-21/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________
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21.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана
16. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске“ број
68/07), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 25/03 и 41/03), члана 73. став 2.
Закона о здравственој заштити ( ''Службени
гласник Републике Српске'' број: 106/09),
члана 37. Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број: 17/06),
Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 12.02.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈЗУ. ДОМ ЗДРАВЉА
''ОЗРЕН'' ПЕТРОВО
1. ЖЕЉКО СИМИЋ Др. медицине из Добоја, именује се за члана Управног одбора
ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово.
2. Именовање из тачке 1. диспозитива ове
одлуке врши се на вријеме трајања мандата
Управног одбора ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен''
Петрово, именованог Одлуком о именовању
Управног одбора у ЈЗУ .Дом здравља ''Озрен''
Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број. 8/09).
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
Образложење:
На јавни конкурс за избор и именовање
једног члана Управног одбора у ЈЗУ. Дом
здравља ''Озрен'' Петрово, број: 01-103-6/09 од
29.12.2009 године, расписан у дневном листу
''Фокус'' Бањалука дана 04.01.2010. године, у
остављеном року на упражњену позицију
пријавила су се два кандидата: Жељко Симић
др.медицине из Добоја и Мирко Ристић дипл.правник из Карановца.
Комисија за избор директора и управног одбора у ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово, поступајући у складу са чланом 2. Одлуке о именовању Комисије за избор директора и Управног одбора у ЈЗУ. Дом здравља
''Озрен'' Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 6/09) и чланом 10. Закона
о министарским, владиним и другим име-
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новањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 25/03 и 41/03), у
поступку контроле благовремености и потпуности поднешених пријава, на сједници одржаној дана 25.01.2010. године, установила је
да су пријаве оба кандидата благовремене и
потпуне, да кандидати испуњавају све опште
и посебне услове тражене јавним конкурсом и
да немају сметњи за избор и именовање на
наведену позицију, па је цијенећи њихову
стручну спрему, радно искуство и послове
које су претходно обављали, оба кандидата
уврстила у ужи избор и са њима у складу са
чланом 11. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске
обавила интервју, дана 29.01.2010. године.
У току интервјуа Комисија је сваком од
кандидата поставила једнак број истовјетних
питања из домена рада и пословања ЈЗУ. Дом
здравља ''Озрен'' Петрово, након чега је у складу са чланом 12. напријед наведеног законског прописа, већином гласова, извршила рангирање кандидата.
Комисија за избор директора и управног одбора у ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен''
Петрово дана 01.02.2010. године Скупштини
општине Петрово као органу надлежном за
именовање доставила је Редослед - ранг листу кандидата број: 01-013.3-2/10, којим је на
прву позицију рангирала кандидата Симић
Жељка др.медицине из Добоја, са приједлогом да се исти као успјешнији кандидат именује на упражњену позицију.
Како се у складу са чланом 12.став 2.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске има сматрати да је кандидат који је први на ранг листи и којег је препоручила већина чланова
комисије за избор најуспјешније прошао отворену конкуиренцију, то је у складу са ставом
3. истог члана истог законског прописа ваљало одлучити као у тачки 1. диспозитива одлуке.
Управни одбор ЈЗУ. Дом здравља ''Озрен'' Петрово броји три члана. Одлуком о
именовању чланова Управног одбора у ЈЗУ.
Дом здравља ''Озрен'' Петрово (''Службени
гласник општине Петрово'' број. 8/09), која је
ступила на снагу дана 01.10.2009. године именована су два члана овог органа на вријеме од
четири године. Како се именовањем из тачке
1. диспозитива ове одлуке врши попуна упражњеног мјеста у органу у току трајања ње-
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говог мандата, то је ваљало одлучити као у
тачки 2. диспозитива одлуке.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке
може покренути управни спор тужбом код
Окружног суда у Добоју, у року 30 дана од дана пријема.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-111-1/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

22.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), а након разматрања Информације о стању безбиједности на подручју општине Петрово за
период 2009. године, Скупштинa општине
Петрово, на сједници одржаној дана 12.02.
2010. године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о стању безбиједности
на подручју општине Петрово за период 2009.
године, број: 09-7/01-290-05/10 од 25.01.2010.
године и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављен у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-1/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

23.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), а након разматрања Плана пословања ЈП „Комунал“ Петрово за 2010. годину, Скупштинa
општине Петрово, на сједници одржаној дана
12.02.2010. године, донијела је следеће
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ЗАКЉУЧКЕ

I
Скупштина општине Петрово, таржи
од управе ЈП „Комунал“ са п.о. Петрово, да
одмах, а најкасније у року од наредних 40
дана у судском регистру надлежног Суда у
Добоју, изврши упис усклађивања организације и аката са Законом о јавним предузећима
и одлукама ове Скупштине и у истом року
изврши упис промјене лица овлашћеног за
заступање предузећа.
II
Скупштина општине је поново одлучила да се закаже и најкасније до краја 31.03.
текуће године одржи посебна – тематска сједница ове Скуштине и на истој разматра
стање у ЈП „Комунал“ са п.о. Петрово, па у
том циљу тражи од управе предузећа и Административне службе општине Петрово да
сачине и овој Скупштини доставе своје приједлоге мјера за технолошку, економско-финансијску и кадровску консолидацију овог
предузећа.
III
Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављени у ''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-2/10
Датум: 15.02.2010.
___________________________________________________________

24.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
56. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), а у вези са Закључком Владе РС број 04/1-012-2489/09, од 19.03.2009. године, начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО
ПУТОВАЊЕ
I
Дневнице за службена путовања у
2010. години у Републици Српској и Феде-
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рацији БиХ, обрачунавају се у износу 30% од
најниже цијене рада, прописане Одлуком о
утврђивању најниже цијене рада („Службени
гласник РС“ број 5/08).
Висина дневнице, утврђене ставом 1.
овог члана, износи 30,00 КМ.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-28/10
Датум: 17.02.2010.
___________________________________________________________

24.
На основу члана 13. Одлуке о оснивању Добровољне ватрогасне јединице Петрово
(„Службени гласник општине Петрово број
08/09), члана 14. и 27. Статута Добровољне
ватрогасне јединице Петрово, уз сагласност
Скупштине општине Петрово, а по прибављеном мишљењу Министарства унутрашњих послова у сједишту, старјешина Добровољне ватрогасне јединице Петрово, доноси
ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И
ЗАДАТАКА ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Добровољне ватрогасне јединице Петрово (у даљем тексту:
Правилник) се у складу са законом и другим
прописима утврђује:
- унутрашња организација и систематизација као и распоред послова и задатака на
поједине извршиоце,
- број извршилаца,
- посебни услови за њихиво обављање,
- начин попуне,
- заснивање радног односа,
- руковођење радом,
- прогрмирање и планирање рада,
- јавност рада, као и
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- друга питања од значаја за рад и извршавање послова и задатака Добровољне ватрогасне јединице Петрово.
Члан 2.
Унутрашња организација Добровољне
ватрогасне јединице Петрово (у даљем тексту: Јединица), утврђује се са циљем обезбјеђивања што ефикаснијег остваривања и извршавања послова и радних задатака, рационалног организовања рада, успјешног руковођења јединицом, остваривања одговорности у
раду, као и пуне сарадње и координације са
другим ватрогасним јединицама, органима и
организацијама.
Члан 3.
Послови и задаци, као и утврђени услови овим Правилником основ су за избор и
именовање руководећих и других радника
припадника јединице, пријем и распоређивање на послове и радне задатке, те за стручно оспособљавање и усавршавање припадника јединице.
Члан 4.
Сва радна мјеста систематизована
овим правилником попуњават ће се у складу
са одредбама Закона о раду и општим актима
јединице.
Члан 5.
Радно мјесто са посебним овлаштењима и одговорностима су:
- старјешина Јединице
Старјешину Јединице именује и разјешава Скупштина општине Петрово као оснивач Јединице.
II – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА
И ЗАДАТАКА
Члан 6.
Послови и задаци радника Јединице,
њихов назив, распоред и опис по радним мјестима, број потребних извршилаца, посебни
услови за обављање и начин попуне су:
1. Старјешина јединице
A) Опис послова и задатака
- Представља и заступа јединицу;
- реализује одредбе закона и плана заштите од пожара које се односе на јединицу;
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- стручно се усавршава и предлаже одређене мјере Скупштини општине Петрово,
као оснивачу, у циљу постизања већег нивоа
оспособљености јединице;
- стара се о реализацији плана и програма стручног оспособљавања и усавршавања
ватрогасаца и повремено остварује непосредан увид у вези с тим;
- у потпуности се упознаје са техничко-оперативним задацима јединице и по потреби непосредно преузима руковођење у акцијама гашења и спасавања;
- по сазнању о повреди законских или
других прописа или Правила службе у Ватрогасним јединицама, одлучује о дисциплинској
одговорности радника јединице;
- сарађује са инспекторатом заштите
од пожара и Ватрогасним савезом Републике
српске по свим питањима битним за унапређење рада јединице;
- доноси општа акта јединице и прибавља сагласност на иста ако је таква сагласнотс
прописана;
- потписује Појединачни колективни
уговор;
- доноси акт о организацији и систематизацији радних мјеста;
- именује и разрешава раднике са посебним овлаштењима и одговорностима;
- благовремено подноси извјешаје и
информације о свом раду или раду јединице
Скупштини општине Петрово или начелнику
општине;
- издаје наредбе о приправности јединице као и о пробној мобилизацији;
- по потреби издаје наредбу за ангажовање добровољних ватрогасаца
- обавља и друге послове у складу са
законом, одлукама начелника Општине и одлукама Скупштине општине Петрово.
Б) Број извршилаца .................. један (1)
В) Посебни услови за обављање
Најмање Виша стручна спрема, шести
степен стручне спреме техничког смјера, положен стручни испит за руководиоца акције
гашења пожара, најмање једна година радног
искуства на истим или сличним пословима и
општа здравствена способност.
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2. Помоћник старјешине за оперативно
техничке послове
A) Опис послова и задатака
- Обавља послове старјешине Јединице у његовом одсуству, у обиму овлаштења
која му одобри старјешина;
- Издаје упутства и наредбе за рад ватрогасаца и прати њихово извршење;
- Врши контролу исправности техничких средстава и опреме;
- Контролише спровођење мјера заштите на раду и исправност и снабдјевеност јединице за извршавање оперативних задатака;
- Организује рад превентивно-сервисне службе, прати рад исте, контролише извршење истих послова;
- Директно је одговоран за сервисирање и испитивање ватрогасних апарата и друге
ватрогасне и хидрантске опреме;
- Саставља информације и извјештаје
који се достављају Скупштини општине или
начелнику општине Петрово;
- Планира и одржава стручну обуку
оперативних ватрогасаца у свим условима
рада;
- Брине о благовременом и уредном
осигурању, техничком прегледу и регистрацији ватрогасних и других возила;
- По потреби, обавља и друге послове
из дјелокруга Јединице, по налогу старешине
Јединице.
Б) Број извршилаца ................. један (1)
В) Посебни услови за обављање
Најмање Виша стручна спрема, шести
степен стручне спреме техничког смјера, положен стручни испит за руководиоца акције
гашења пожара, најмање једна година радног
искуства на истим или сличним пословима и
да је здравствено способан за обављање послова ватрогасаца.
3. Командир одјељења
A) Опис послова и задатака
- Самостално руководи смјеном у акцијама гашења пожара и одговара за успјешност и ефикасност интервенције смјене;
- Врши примопредају смјене и брине
се о исправности техничких средстава и опреме;
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- Организује евакуацију угрожених
људи и имовине;
- Води бригу о безбиједности ватрогасаца на интервенцији, те у том смислу издаје наредбу о искључивању електричне енергије на мјесту интервенције, налаже обезбјеђивање потребних средстава за гашење пожара и сл.;
- Обезбјеђује службеним органима
трагове који су од утицаја на утврђивање узрока пожара и указује на исте,
- стара се о извршавању задатака утврђених програмом или наредбом старјешине
или особе овлаштене од старјешине,
- води бригу о правилном извршавању
радњи предвиђених за стицање психофизичких способности и усавршавању метода гашења пожара,
- дежура у јединици и одговоран је за
рад и дисциплину у смјени,
- обавља и друге послове из дјелокруга
Јединице, по налогу старјешине јединице.
Б) Број извршилаца .................... два (2)
В) Посебни услови за обављање
Најмања школска спрема четвртог степена сложаности техничке струке, положен
стручни испит за руководиоца акције гашења
пожара, да је здравствено и психофизички
способан за обављање послова гашења пожара и најмање једна година радног искуства на
истим или сличним пословима и задацима.
4. Ватрогасац – возач
A) Опис послова и задатака
- Непосредно участвује на извршавању
послова и задатака спашавања људи и материјалних добара угрожених пожаром, елементарном или другом непогодом,
- Учествује у реализацији програма и
задатака потребних за стицање психофизичких претпоставки за успјешно извођење постављених задатака а ради сталног усавршавања метода рада.
- Извршава без поговора све задатка
добијене на интервенцији од руководиоца акцијом гашења пожара,
- Управља ватрогасним возилом, пумпама и другом ватрогасном опремом,
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- Врши редовно одржавање и контролу
употребне и техничке исправности возило
(стање-инсталације),
- Врши мање поправке на возилима,
- Води прописане евиденције о кориштењу возила и благовремено врши правдање
утрошеног горива и мазива,
- обавља и друге послове из дјелокруга
Јединице, по налогу старјешине јединице
Б) Број извршилаца ................. један (1)
В) Посебни услови за обављање
Квалификовани радник одговарајуће
струке која се стиче у школама 4 или 3 степена, положен испит за возача моторних возила „Ц“ категорије, положен стручни испит за
професионалног ватрогасца, да је здравствено
и психофизички способан за обављање послова гашења пожара и најмање једна година
радног искуства на истим или сличним пословима и задацима.
5. Ватрогасац – добровољац
А) Опис послова и задаатака
- непосредно учествује у итвршавању
послова и задатака на спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром, елементарном или другом непогодом;
- извршава без поговора све задатке
добијене на интервенцији од руководиоца акцијом гашења пожара;
- обавља и друге послове из дјелокруга
Јединице, по налогу старјешине јединице.
Б) Број извршилаца ............. десет (10)
В) Посебни услови за обављање
Да има најмање спрему квалификованог радника одговарајуће струке (ватрогасне, грађевинске металске, браварске, хемијске, електричарске и др.) која се стиче у школама средњег усмјераног образовања и васпитања четвртог или трећег степена, положен
стучни испит за ватрогасца – добровољца.
Радна мјеста под редним бројем 2, 3 и
5 се попуњавају ватрогасцима – добровољцима док су радна мјеста под редним бројем 1
и 4 професионалци.
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III ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Члан 7.
Општи услови за попуну радних мјеста
из претходне главе овог Правилника утврђени
су Законом о раду, Законом о заштити од пожара као и другим прописаним општим актима.
Члан 8.
Посебни услови утврђени су у складу
са Законом о заштити од пожара, Службени
гласник Републике Српске бр.06/09.
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рјешина јединице, којег за вријеме његове одсутности замјењује особа овлаштена од стране Старјешине.
Старјешину јединице иманује Скупштина општине на начин и по посупку који је
утврђен Законом, Статутом општине Петрово
и другим прописима и општим актима Скупштине општине и Ватрогасне јединице.
VI ЈАВНОСТ РАДА

IV ОСНОВ ЗА РАД, ПРЕДМЕТ И
СРЕДСТВА РАДА, МЈЕСТО РАДА И ОДГОВОРНОСТ ЗА РАД

Члан 14.
Рад јединице је јаван о чему се јавност
обавјештава средствима јавног информисања.
Јавност рада јединице не може бити у
супротност са интересима утврђеним Законом, другим прописима и општим актима.

Члан 9.
Основ за рад су важећи законски и
подзаконски прописи и општа акта јединице,
годишњи, мјесечни и дневни планови и програми рада као и радни налози старјешине
јединице.

Члан 15
Радници јединице имају право и дужност да буду обавијештени о раду и извршавању послова и задатака из дјелокруга рада
јединице, програма рада и његовом извршавању.

Члан 10.
Предмет средстава рада су основна материјално-техничка средства и опрема јединице, опрема сервиса и уређаји и канцеларијска опрема.
Члан 11.
Мјесто рада су пословне просторије јединице и рад на терену а по потреби и службена путовања.
За оперативне раднике-ватрогасце радни услови захтијевају повећане физичке напоре, при чему су изложени сталној угрожености живота и здравља.
Члан 12.
Сви запослени радници за свој рад одговарају према одредбама важећих закона
(дисциплински, прекршајно, материјално или
кривично).
V РУКОВОЂЕЊЕ И ОВЛАШТЕЊА

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Тумачење одредби овог Правилника
даје Старјешина јединице.
Члан 17.
Измјене и допуне овог Правилника врши се на начин и у поступку утврђеном за његово доношење.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осам
дана од дана објављивања, а по претходно
прибављеном мишљењу Министарства унутрашњих послова у сједишту и оснивача, а
биће објављен на огласној табли Јединице.
СТАРЈЕШИНА ДВЈ
Драган Петковић,с.р.
Број: 55/09
Датум: 07.12.2009.

Члан 13.
Ватрогасном јединицом руководи Ста________________________________________________________________________________________________________________________________
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о усвајању Извјештаја о пруженим здравственим
услугама пензионерима општине Петрово у 2009. години
2. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији плана одржавања локалних путева и улица у 2009. години
3. Одлука о усвајању Извјештаја о кандидованим и реализованим пројектима у 2009. години
4. Одлука о усвајању Извјештаја о наплати такси у 2009. години
5. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине општине
Петрово у 2009. години
6. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Скупштинских
одлука и закључака у 2009. години
7. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Стручне службе Скупштине општине у 2009. години
8. Одлука о усвајању Извјештаја о рјешавњу предмета у управном поступку у 2009. години
9. Одлука о проглашењу мјесеца чистоће на подручју општине
Петрово
10. Одлука о организацији спортско-културне манифестације
„Озренско драговање 2010“
11. Одлука о накнади за рад у Општинској изборној комисији и
центру за бирачки списак у 2010. години
12. Одлука о субвенцији за одвоз смећа одређеним категоријама
становништва
13. Одлука о новчаној помоћи вишечланим породицама и подстицајима за повећање наталитета
14. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене
м2 корисне стамбене површине за 2009. годину
15. Одлука о измјенама одлуке о статусу незаконито изграђених
грађевина
16. Одлука о приступању поступку експопријације непокретности
17. Одлука о грађевинском земљишту
18. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и задатака добровољне ватрогасне јединице Петрово
19. Одлука о давању сагласности на План пословања ЈП „Комунал“ Петрово за 2010. годину
20. Програм категоризације и финансирања спорта и физичке
културе општине Петрово за 2010. годину
21. Одлука о именовању члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово
22. Закључак о прихватању Информације о стању безбиједности
на подручју општине Петрово за период 2009. године
23. Закључак по Плану пословања ЈП „Комунал“ Петрово за
2010. годину
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
24. Одлука о висини дневнице за службено путовање
ДОБРОВОЉНА ВАТРОАСНА ЈЕДИНИЦА
25. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и задатака добровољне ватрогасне јединице Петрово
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Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.
За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата: 60,00 КМ.
Цена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/260-190.
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