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

Број: 2  Петрово,  25.02.2011.године          Година: XIX 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
1. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број  101/04, 
42/05, 118/05), члана 27. Закона о грађевин-
ском земљишту Републике Српске („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 112/06), 
члана 37. Статута општине Петрово („Служ-
бени гласник општине Петрово“ број 17/06), 
Скупштина општине Петрово на сједници од-
ржаној  дана 18.02.2011. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ M2 КОРИСНЕ 

СТАМБЕНЕ ПОВРШИНЕ ЗА  2010.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Просјечна коначна грађевинска цијена 

m2 корисне стамбене површине за 2010. годи-
ну на територији општине Петрово износи 
700,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Цијена утврђена у члану 1. валоризо-

вана сваких 3 мјесеца почев од 31.03.2011. го-
дине користи се као основица за израчуна-
вање висине ренте за грађевинско земљиште, 
као и у свим другим управним поступцима 
које води општинска административна служ-
ба, а у којима се предметна цијена користи 
као обрачунска основа. 

 
Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику оп-
штине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-3/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 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) a у 
вези са чланом 28. Закона о основном обра-
зовању и васпитању („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 74/08), Скупштина оп-
штине Петрово на сједници одржаној дана 
18.02.2011. године донијела је  
 

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О УПИСНИМ ПОДРУЧЈИМА ОСНОВНИХ 

ЈАВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

        Овом одлуком утврђује се приједлог упи-
сних подручја за упис ученика основних јав-
них школа на подручју општине Петрово. 
 

Члан 2. 
        Уписно подручје централне Основне 
школе „Вук Караџић“ Петрово, од првог до 
деветог разреда, обухвата  мјесне заједнице: 
Петрово, Порјечина, Кртова и Калуђерица. 
         Уписно подручје Подручног одјељења 
Порјечина, од првог до петог разреда,  
обухвата мјесну заједницу Порјечина. 
         Уписно подручје Подручног одјељења 
Кртова, од првог до петог разреда, обухвата 
мјесну заједницу Кртова. 
         Уписно подручје Подручног одјељења 
Калуђерица, од првог до петог разреда, обух-
вата мјесну заједницу Калуђерица. 
 

Члан 3. 
          Ученици Подручних петоразредних од-
јељења у мјесним заједницама: Порјечина, 
Кртова и Калуђерица, школовање  од  шестог 
разреда настављају у централној Основној 
школи “Вук Караџић“ Петрово. 
 

Члан 4. 
         Уписно подручје централне Основне 
школе „Свети Сава“ Какмуж, од првог до де-
ветог разреда, обухвата мјесне заједнице: Как-
муж, Сочковац и Карановац. 
         Уписно подручје Подручног одјељења 
Сочковац, од првог до петог разреда, обухвата 
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 мјесну заједницу Сочковац. 
         Уписно подручје Подручног одјељења 
Карановац, од првог до деветог разреда, обух-
вата мјесну заједницу Карановац. 
  

Члан 5. 
          Ученици Подручног петоразредног од-
јељења у мјесној заједници Сочковац школо-
вање од шестог разреда настављају у цен-
тралној Основној школи „Свети Сава“ Как-
муж. 
 

Члан 6. 
          Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи приједлог Одлуке о уписним подру-
чјима основних јавних школа на подручју 
општине Петрово број 01-022-115/09 од 28.07. 
2009. године („Службени гласник општине 
Петрово“ број 6/09). 
 

Члан 7. 
         Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а биће објављена у „Слу-
жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-4/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 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), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 18.02.2011. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О ПРОДАЈИ ПУТНИЧКИХ  МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА 
 

Члан 1. 
         Одобрава се продаја путничких мотор-
них возила путем јавног надметања – лици-
тације, и то: 

1. Путничко моторно возило ГОЛФ 4, 
боја: плава обична, број шасије: WVWZZ1JZ-
2W635770, број мотора: ALH747022, модел: 
1,9 TDI, врста мотора: дизел, снага мотора  
66KW, година производње 2002. 

2. Путничко моторно возило Застава 
ЈУГО, боја: бијела обична, број шасије: VX11-
45A0001076394, број мотора: 128А0641573А-

39, модел: Темпо 1,1, врста мотора: бензин, 
снага мотора: 41KW, година производње 
2002. 
 

Члан 2. 
Почетна цијена за продају путничког  

моторног возила, из члана 1. тачка 1. ове од-
луке је 8.000,00 КМ, док је почетна цијена за 
продају путничког моторног возила из тачке 
2. истог члана  500,00 КМ .        

 

Члан 3. 
За провођење поступка продаје путни-

чких моторних возила задужује се Комисија 
коју ће својом одлуком именовати Начелник 
општине.  

 

Члан 4. 
Заинтересовани купци прије одржава-

ња лицитације полажу кауцију у износу  10% 
од почетне продајне цијене на Јединствени 
рачун Трезора општине Петрово. 

 
Члан 5. 

Продајну цијену за наведене аутомо-
биле, купац са којим ће се закључити уговор, 
обавезан је уплатити у року од 15 дана, након 
закљученог поступка лицитације 

 
Члан 6. 

Оглас о продаји путничких аутомобила 
биће објављен у једном од дневних листова 
већег тиража у Републици Српској, путем 
Радија Републике Српске, студио Петрово и 
на огласној табли општине. 

 

Члан 7. 
Одлука ступа на снагу наредног дана 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                            
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-5/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 4. 
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), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 18.02.2011. године, донијела је сле-
дећу 
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О Д Л У К У 
О КУПОВИНИ ПУТНИЧКОГ  

МОТОРНОГ ВОЗИЛА 
 

Члан 1. 
    Одобрава се куповина новог путничког 
моторног возила марке Шкода Октавија А5-
ФЛ, Елеганце, 1,9 ТДИ, ДИСЕЛ 77 КW, 105 
КS, металик боје, 5 сједишта, степен преноса 
5+R и 5 врата. 
 

Члан 2. 
     Вриједност купљеног путничког мото-
рног возила из члана 1. ове одлуке не може 
прећи износ од 33.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
     За провођење поступка јавне набавке 
задужује се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 4. 
     Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-6/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 5. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 2. 
Одлуке опоступку давања у закуп и на кори-
штење некретнина општине («Службени глас-
ник општине Петрово» број14/05, 1/06. и 
6/09), члана 37. Статута општине Петрово 
(«Службени гласник општине Петрово» број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на сјед-
ници одржаној дана 18.02.2011. године, дони-
јела је    
  

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШТЕЊЕ КАНЦЕЛА-
РИЈСКОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ ЦЕН-

ТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ 
ПЕТРОВО 

 

I 
 Даје се Центру за социјални рад опш-
тине Петрово на кориштење канцеларијски  
простор у згради општине Петрово, улаз број 
2. на првом спрату, канцеларије број: 20. и 21. 
 

II 
Центру за социјални рад општине Пет- 

рово даје се без накнаде право коришћења за-
једничких дијелова зграде (санитарни чвор, 
ходник) који служе за редовну употребу кан-
целарија из члана 1. ове одлуке. 
 

III 
 Канцеларијски простор из члана 1. ове 
одлуке додјељује се на период од 5 (пет) годи-
на, без накнаде. 
 

IV 
 Центар за социјални рад општине Пет-
рово сносит ће трошкове комуналних услуга и 
друге трошкове (ел. енергија, гријање, вода, 
одвоз смећа и др.) који настану кориштењем 
канцеларијског простора из члана 1. ове од-
луке. 
 

V 
Међусобна права и обавезе по основу 

коришћења  канцелариског простора из чана 
1. ове одлуке ближе ће се регулисати уго-
вором. 
 

VI 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику оп-
штине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-7/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 6. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 2. 
Одлуке опоступку давања у закуп и на ко-
риштење некретнина општине («Службени 
гласник општине Петрово» број14/05, 1/06. и 
6/09), члана 37. Статута општине Петрово 
(«Службени гласник општине Петрово» број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на сјед-
ници одржаној дана 18.02.2011. године, до-
нијела је    
  

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШТЕЊЕ КАНЦЕ-
ЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ 

ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
„ПЕТРОВО“ ПЕТРОВО 

 

I 
 Даје се Туристичкој организацији „Пе-
трово“ Петрово на кориштење канцеларијски  
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простор у згради општине Петрово, улаз број 
2. на другом спрату, канцеларија број 57. 
 

II 
Туристичкој организацији „Петрово“ 

Петрово даје се без накнаде право коришћења 
заједничких дијелова зграде (санитарни чвор, 
ходник) који служе за редовну употребу кан-
целарије из члана 1. ове одлуке. 
 

III 
 Канцеларијски простор из члана 1. ове 
одлуке додјељује се на период од 5 (пет) 
година, без накнаде. 
 

IV 
 Туристичка организација „Петрово“ 
Петрово, сносит ће трошкове комуналних ус-
луга и друге трошкове (ел. енергија, гријање, 
вода, одвоз смећа и др.) који настану кори-
штењем канцеларијског простора из члана 1. 
ове одлуке. 
 

V 
Међусобна права и обавезе по основу 

коришћења  канцелариског простора из чана 
1. ове одлуке ближе ће се регулисати угово-
ром. 
 

VI 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-8/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 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), а у 
вези са чланом 2. Одлуке о куповини ват-
рогасне цистерне за потребе Добровољне 
ватрогасне јединице Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 7/10), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 18.02.2011. године, донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 
О УТРОШКУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 
          Ради  куповине  рабљеног  специјалног 

ватрогасног возила, снаге од 130 до 150 KW, 
радне запремине мотора од 9.000 до 9.800 цм 
кубних, капацитета резервоара 4.000 литара, 
капацитета резервоара за пјену 400 литара, 
капацитета пумпе 3.000 л/мин при средњем 
притиску до 20 бара, капацитета пумпе 400 
л/мин при средњем притиску до 40 бара,  
одобрава се утрошак новчаних средстава у из-
носу од 46.800,00 КМ, од којих: 30.000,00 КМ 
су средства солидарности Ватрогасног савеза 
Републике Српске, 9.472,00 КМ са Рачуна по-
себних намјена за набавку опреме  ДВЈ, 
7.328,00 КМ са конта 511342- Издаци за 
набавку опреме за противпожарну заштиту 
буџетског корисника Добровољна ватрогасна 
јединица. 
 

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: 01-022-9/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 8. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово, на сједници одржа-
ној дана 18.02.2011. године, донијела је    
  

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДОБРАВАЊУ РОБНЕ ПОМОЋИ ЈП 

„КОМУНАЛ“ 
 

Члан 1. 
 Одобрава се помоћ у дизел гориву ЈП 
„Комунал“ Петрово, на име сакупљања и од-
воза смећа, у количини од 2.000 литара, за пе-
риод од 01.01. до 31.05.2011. године. 
 

Члан 2. 
Вриједност помоћи из члана 1. ове од-

луке износи до 5.000,00 КМ, а средства ће се 
обезбиједити из буџетске резерве – конто 
372200.  
 

Члан 3. 
 За реализацију ове одлуке задужује се 
начелник општине. 
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Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-10/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 9. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово, на сједници одржа-
ној дана 18.02.2011. године, донијела је    
  

О  Д  Л  У  К  У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКО-КУЛТУР-

НЕ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ «ОЗРЕНСКО 
ДРАГОВАЊЕ 2011» 

 

Члан 1. 
 Општина Петрово и Републички педа-
гошки завод Републике Српске, организоват 
ће шесту спортско-културну манифестацију 
«Озренско драговање 2011», која ће се одр-
жати  на посједу Манастира Светог оца Нико-
ле на Озрену у Мјесној заједници Калуђерица, 
дана 25. и 26. априла 2011. године. 
 За предсједника Организационог одбо-
ра манифестације из претходног става  овог 
члана  именује се начелник општине Петрово. 
 

Члан 2. 
Начелник општине ће својим рјешењем 

именовати чланове Организационог одбора 
манифестације «Озренско драговање 2011».  
 

Члан 3. 
 «Озренско драговање 2011»  ће се фи-
нансирати средствима из буџета општине Пе-
трово у износу до 1.500,00 KM и средствима 
оствареним по основу спонзорства, путем 
Спортског савеза општине Петрово. 
            Новчана средства из буџета општине 
Петрово биће књижена на терет конта 415213- 
општински Спортски савез – Васкршњи крос 
и планинарски маратон. 
 Новчана средства која по основу спон-
зорства буду уплаћена  на пословни рачун 
трезора општине биће пренешена на  посло-
вни рачун Спортског савеза општине Петро-
во. 

Средства из става 1. овог члана не пре-
дстављају средства за редован рад Спортског 
савеза која су планирана буџетом општине 
Петрово за 2011. годину. 
 

Члан 4. 
 По завршетку спортске манифестације 
из члана 1. ове одлуке,  начелник општине и 
Спортски савез општине, поднијет ће Скуп-
штини општине Петрово информацију о реа-
лизацији ове одлуке. 
 

Члан 5. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-11/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 10. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних 
служби («Службени гласник Републике Ср-
пске» број  68/07), члана 37. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Пет-
рово» број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 18.02.2011. 
године, донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ПОСЛОВАЊА  ДОБРОВОЉНЕ 
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО ЗА 

2011. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Скупштина општине Петрово даје саг-
ласност на Програм рада и пословања Доб-
ровољне ватрогасне јединице Петрово за 
2011. годину, број 140/10 од 25.11.2010. годи-
не, који је саставни дио ове одлуке. 
 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-12/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 
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 11. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број: 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
58. став 1. и 63. став 1. Закона о уређењу про-
стора и грађењу («Службени гласник Репу-
блике Српске» број: 55/10) члана 37. Статута 
општине Петрово («Службени гласник опш-
тине Петрово» број 17/06), Скупштина опш-
тине Петрово на сједници одржаној дана 18. 
02.2011. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДО-
КУМЕНТАЦИЈЕ САНАЦИЈЕ ВОДОВОД-
НОГ СИСТЕМА КАКМУЖ-ПЕТРОВО  

– 2. ФАЗА 
 

Члан 1. 
 У циљу побољшања водоснабдијевања 
насељених мјеста Ккамуж и Петрово, прис-
тупа се изради друге фазе пројектно-техничке 
документације санације водоводног система 
Какмуж- Петрово (извориште Волујак). 
 

Члан 2. 
 Пројекат из члана 1. ове одлуке обух-
ватат ће реконструкцију главног дистрибути-
вног вода, од водомијерног шахта на Барама у 
Камужу до Петрова. 
 Детаљи за пројектовање посебно ће би-
ти дефинисани пројектним задатком. 
 

Члан 3. 
 Израда пројектно-техничке документа-
ције из члана 1. ове одлуке финансират ће се 
из буџета општине, а књижит ће се на терет 
конта број 513-718- трошкови пројектне доку-
ментације. 

 

Члан 4. 
 За реализацију ове одлуке задужује се 
Административна служба општине Петрово. 

 
Члан 5. 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-13/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

  

12. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број: 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
58. став 1. и 63. став 1. Закона о уређењу про-
стора и грађењу («Службени гласник Репу-
блике Српске» број: 55/10) члана 37. Статута 
општине Петрово («Службени гласник опш-
тине Петрово» број 17/06), Скупштина опш-
тине Петрово на сједници одржаној дана 18. 
02.2011. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВОДОВОДА  
ЧАЛИЈА-ЛУЖАЊАК У ПЕТРОВУ 

 
Члан 1. 

 У циљу побољшања водоснабдијевања 
насељеног мјеста Петрово и стадиона Лужа-
њак у Петрову, приступа се изради пројектно-
техничке документације водовода са извори-
шта Чалија-Петрово. 
 

Члан 2. 
 Пројекат из члана 1. ове одлуке обух-
ватат ће изградњу каптаже, резервара и водо-
водне мреже на локацији из члана 1. ове од-
луке. 
 Детаљи за пројектовање посебно ће би-
ти дефинисани пројектним задатком. 
 

Члан 3. 
 Израда пројектно-техничке документа-
ције из члана 1. ове одлуке финансират ће се 
из буџета општине Петрово, а књижит ће се 
на терет конта број 513-718 - трошкови проје-
ктне документације. 

 
Члан 4. 

 За реализацију ове одлуке задужује се 
Административна служба општине Петрово. 

 
Члан 5. 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                             
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-14/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 
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13. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово (''Службени глас-
ник општине Петрово'' број: 17/06) и члана 
128. Пословника Скупштине општине Пет-
рово (''Службени гласник општине Петрово'' 
број: 105/05, 7/07), Скупштина општине Пет-
рово, на сједници одржаној дана 18.02.2011. 
године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
         Скупштина општине Петрово прихвата 
Споразум о сарадњи, између ове општине и 
Савеза националних мањина регије Добој, 
којим се успоставља сарадња у поступку им-
плементације Закона о правима националних 
мањина Републике Српске и имплементацијa 
других законских прописа Републике Српске 
и Босне и Херцеговине из области људских 
права и слобода. 
 

Члан 2. 
           Овлашћује се  Начелник општине, да у 
име Општине Петрово закључи и потпише 
споразум из члана 1. ове одлуке.  
 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-15/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 14. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 18.02.2011. године, донијела је сле-
дећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  ПЕТРОВО  

У 2010. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Скупштина  општине  усваја Извјештај  

о раду Скупштине општине  Петрово у 2010. 
години, број  06-013.3-1-2/11 од 13.01.2011. 
године, који је саставни дио ове одлуке. 
 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-16/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 15. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 18.02.2011. године, донијела је 
следећу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ У 2010. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о раду Стручне службе Скупштине општине у 
периоду од 01.01. до 31.12.2010. години, број  
06-013.3-1-1/11 од 12.01.2011. године, који је 
саставни дио ове одлуке. 
 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-17/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 16. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 18.02.2011. године, донијела је  
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О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РЈЕША-

ВАЊУ ПРЕДМЕТА У УПРАВНОМ 
ПОСТУПКУ У 2010. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о рјешавању предмета у управном поступку  у 
2010. години, број  04/1-21-1-2/11 од 27.01. 
2011. године, који је саставни дио ове одлуке. 
 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-18/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 17. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 18.02.2011. године, донијела је следе-
ћу 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПРОВОЂЕ-
ЊУ СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  ОПШ-
ТИНЕ ПЕТРОВО 2010-2013. ЗА ПЕРИОД 
АПРИЛ-ЈАНУАР 2010/2011. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

Скупштина општине усваја Извјештај 
о спровођењу стратегије комуникације  опш-
тине Петрово 2010-2013. за период април-ја-
нуар 2010/2011. године, број 02-014-2-24/11 
од 04.01.2011. године, који је саставни дио 
ове одлуке. 
 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-19/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

  

18. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана  
78. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
55/10), члана 37. Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“, број 
17/06), Скупштина општине Петрово на сјед-
ници одржаној дана 18.02.2011. године  дони-
јела је  
 

О Д Л У К У   
О ОБЈЕКТИМА ЗА ЧИЈУ  ИЗГРАДЊУ НИЈЕ 

ПОТРЕБНО ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се врсте, пов-

ршине и висине објеката за чију изградњу 
није потребно издавање одобрења за грађење.  

Изградња и извођење радова на свим 
објектима обухваћеним овом одлуком, врши-
ће се на основу локацијских услова и запис-
ника о исколчавању објекта. 
 

Члан 2. 
 Објекти у смислу члана 1. ове одлуке 
су: 

1. помоћни објекти који се граде на па-
рцели за коју је издато одобрење за грађење и 
који служе за редовну употребу индивиду-
лног стамбеног објекта (индивидуалне гара-е, 
спремишта, дрварнице, надстрешнице, стак-
леници и др.) у даљем тексту: помоћни обје-
кти,  

2. привремени објекти за потребе сај-
мова и других манифестација са најдужим ро-
ком трајања од 90 дана након чега се објекат 
мора уклонити, 

3. конзолне тенде за љетне баште и ре-
кламне паное, 

4. једноставно дјечије игралиште и те-
мељи стабилних дјечијих играчака, 

5. надстрешнице за склањање људи у 
јавном саобраћају, 

6. зрачни прикључкци на нисконапон-
ску мрежу и ТТ мрежу, 

7. спортски терени без трибина који су 
цијелом својом површином ослоњени на зем-
љиште (игралишта за тенис, фудбал и друго.), 

8. пластеници намијењени искључиво 
пољопривредној производњи. 
  Радови у смислу члана 1. ове одлуке 
су: 



Страна 9 - Број 2               СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО                Петак, 25.02.2011.године 
 

1. радови на адаптацији и одржавању 
постојећег објекта за који је издато одобрење 
за грађење, а без промјене намјене објекта, 

2. радови на уређењу грађевинске пар-
целе индивидуалног стамбеног објекта за које 
је издато одобрење за грађење, што подра-
зумијева: израда стаза, платоа, ограда, вртно 
огњиште и сл.), 

3. радови на стубиштима, ходницима и 
сл. на промјени приступа објекту ради омо-
гућавања несметаног приступа и кретање 
лицима са умањеним тјелесним способно-
стима уз претходно прибављену сагласност 
свих етажних власника, 

4. постављање преносних резервоара за 
ускладиштавање течног нафтног гаса поједи-
начне запремине до 5 m3 које се користи за 
загријавање просторија. 

 

Члан 3. 
 Објекти из члана 2. став 1. ове одлуке 
могу се градити само на начин да се њиховим 
грађењем не смије угрозити безбједност дру-
гих објеката, стабилност околног земљишта, 
саобраћајне површине, комуналне и друге 
инсталације. 
 

Члан 4.  
 Изградња објеката из члана 2. ове 
одлуке врши се на основу локацијских услова 
који се издају само на захтјев власника зем-
љишта. 
 Уз захтјев за издавање локацијских ус-
лова, инвеститор прилаже: 

а) копију катастарског плана, 
б) опис објекта, 
в) доказ о ријешеним имовинско-прав-

ним односима, 
г) одобрење за грађење за индиви-

дуални стамбени објекат коме служи помоћни 
објекат, 

д) идејни пројекат за објекте из члана 
2. став 1. у складу са чланом 64. Закона о 
уређењу простора и грађењу.  
 Локацијски услови се издају у року од 
30 дана од дана комплетног захтјева. 
 

Члан 5. 
 Помоћни објекти из члана 2. став 1. 
тачка 1. могу се градити искључиво као при-
земни објекти максимално површине до 50 
m2, на удаљености од најмање три метра од 
сусједне парцеле. Објекти се могу градити и 
на мањој удаљености од три метра, уз саг-
ласност власника сусједне парцеле. 

 За потребе индивидуалног стамбеног 
објекта, надстрешнице се морају поставити на 
начин да омогућавају несметан пролазак људи 
и возила, као и то да се предузму све мјере да 
се вода која се слијева са њих не пада на туђу 
непокретност. 

 

Члан 6. 
 Изградња септичких јама се мора из-
вршити у складу са одредбама Правилнику о 
третману и одводњи отпадних вода за под-
ручје градова и насеља гдје нема јавне кана-
лизације („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 68/01). 
 

Члан 7. 
 Ограде се граде на ивици грађевинске 
парцеле, тако да габарити не излазе ван те 
границе. Максимална висина ограде, не може 
бити већа од 1,50 m. Ограда мора испуњавати 
естетске услове и бити у складу са ам-
бијентом и функцијом, а може бити изграђена 
од жељезних профила, прозирних мрежа и 
сличних материјала. Уколико се ради о засаду 
живе ограде, исту треба одржавати у складу 
са одлуком о комуналном реду. 
 Уколико се гради бетонска или зидана 
ограда, максимална висина зида између пар-
цела може бити 1,20 m. За ограде веће висине 
неопходно је прибавити писмену сагласност 
власника сусједне парцеле. Ова врста ограде 
се не може градити дуж прилазног пута и не 
смије спречавати видљивост на изласку са 
парцеле на јавни пут.  
 

Члан 8. 
 Изградња свих осталих објеката из чла-
на 2. став 1. тачка 2-7, радиће се у складу са 
просторно-планском документацијом и усло-
вима прописаним посебним законима. 
 

Члан 9. 
 За објекте који не служе у пољоприв-
редне сврхе, потребно је прибавити пољопри-
вредну сагласност у складу са одредбама За-
кона о пољопривредном земљишту. 
 

Члан 10. 
 У случају непосредне опасности од ве-
ликих природних непогода или других раза-
рања, без одобрења за грађење могу се 
градити  објекти  који  служе  спречавању или  
отклањању штетних посљедица.  
 Објекти из претходног става морају би-
ти уклоњени кад престане потреба за њихо-
вим коришћењем. Ако постоји потреба да из- 
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грађени објекти остану трајни објекти, за њих 
се мора прибавити накнадно одобрење за гра-
ђење у року од шест мјесеци по престанку 
разлога за њихово грађење. 
 

Члан 11. 
 За објекте који су изграђени прије сту-
пања на снагу ове одлуке, а који испуњавају 
услове прописане овом одлуком, могу се из-
дати накнадни локацијски услови. 
 Објекти изграђени без локацијских ус-
лова, а који не испуњавају услове прописане 
овом одлуком, уклониће се у року од 30 дана 
од дана достављања  рјешења којим се одбија 
захтјев за издавање локацијских услова. 
 Против закључка о одбацивању и рје-
шења о одбијању захтјева за издавање лока-
цијских услова може се изјавити жалба надле-
жном Министарству у року од 15 дана од дана 
пријема закључка, односно рјешења. 
 

Члан 12. 
  Инспекцијски надзор над спровође-
њем ове одлуке врши надлежна урбанисти-
чко-грађевинска инспекција. 
 

Члан 13. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-20/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 19. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана  
56. тачка 3. Закона о уређењу простора и гра-
ђењу („Службени гласник Републике Српс-
ке“, број: 55/10), члана 37. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Пет-
рово“, број 17/06), Скупштина општине Пет-
рово на сједници одржаној дана 18.02.2011. 
године, донијела је  
 

О Д Л У К У   
О ПОСТАВЉАЊУ  ПРИВРЕМЕНИХ 

ОБЈЕКАТА 
  

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овом  одлуком  прописују  се  услови и  

начин постављања привремених објеката на 
подручју општине Петрово.  

Привремени објекти у смислу ове од-
луке су објекти, уређаји и опрема привремено 
постављени на локацијама које су планиране 
за постављање привремених објеката (јавне 
површине) или на локацијама које се налазе 
на грађевинском земљишту које није при-
ведено планираној намјени, а користе се за 
обављање одређене дјелатности или оствари-
вања другог друштвено прихватљивог инте-
реса, ( у даљем тексту: привремени објекти). 

 
Члан 2. 

Привремени објекти разврставају се 
на: 

1) привремене монтажне објекте поста-
вљене за потребе градилишта, сајмова и јав-
них манифестација; 

2) мање монтажне објекте као што су: 
киосци, љетње баште уз угоститељске обје-
кте, телефонске говорнице, помоћни објекти 
привременог карактера и сл.; 

3) покретне привремене објекте као 
што су: покретни столови, покретни грилови, 
столови и уређаји за припрему и продају 
сладоледа, кокица и сл.; рингишпили и друга 
опрема и уређаји за забавне радње и игре; 

4) опрема потребне за уређење и функ-
ционирање јавних површина као што су: жар-
дињере, клупе, корпе за смеће и слично. 
  

II- УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИ-
ВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 3. 
Право на постављање привремених об-

јеката имају сва правна и физичка лица, у ск-
ладу са законом и одредбама ове одлуке. 
 

Члан 4.  
Привремени објекти могу се постав-

љати под условима да: 
- испуњавају прописане услове заш-

тите животне средине, заштите на раду и дру-
ге мјере заштите ради спречавања угрожава-
ња живота и здравља људи у зависности од 
намјене објекта,  

- се не омета прилаз и нормално ко-
ришћење сусједних објеката и да не омета 
нормално кретање пјешака,  

- се не смањује прегледност пута на ра-
скрсницама и не угрожава безбједност саоб-
раћаја. 
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Члан 5. 
За постављање објеката из члана 2. та-

чка 1. и 2. ове одлуке, надлежно одјељење за 
просторно уређење издаће локацијске услове, 
а за постављање објеката на јавној површини 
издаће одобрење уз претходно прибављену 
сагласност Начелника општине. 

Уз захтјев за постављање привременог 
објекта из претходног става, подноси се доказ 
о праву коришћења земљишта, уколико се не 
ради о јавној површини.  

За постављање привремених објеката 
на јавној површини, плаћа се накнада Опш-
тини, према важећем цјеновнику. 

 

Члан 6. 
За постављање привремених објекта из 

члана 2. тачка 1. ове одлуке, површине преко 
50 м2 и насеља привременог карактера, издају 
се локацијски услови и одобрење за грађење, 
у складу са важећом просторно-планском 
документацијом, односно на основу стручног 
мишљења и урбанистичко-техничких услова.  
 

Члан 7. 
За потребе изградње великих инфрас-

труктурних, индустријских и сличних обје-
ката, као и у сврху отклањања посљедица еле-
ментарних и других непогода, могу се гра-
дити насеља привременог карактера монта-
жног типа. Након престанка околности које су 
захтијевале изградњу објеката, исти се морају 
уклонити и простор довести у првобитно ста-
ње. 
 

Члан 8.  
Локацијски услови имаји привремени 

карактер и издају се за период који не може 
бити дужи од пет година. 

 Уз захтјев за издавање локацијских ус-
лова инвеститор прилаже: 

а) копију катастарског плана локације 
гдје се поставља привремени објекат, 

б) опис објекта: димензије, врста и на-
мјена објекта, 

в) доказ о ријешеним имовинско-прав-
ним односима у складу са чланом 82. Закона о 
уређењу простора и грађењу, 

г) идејни пројекат за киоске и помоћне 
објекте, проспект или фотографију објекта од-
носно елемента који се поставља,  те  приказ 
смјештаја објекта у простору.  

 

Члан 9. 
Акт о локацијским условима поред за- 

коном прописаних дијелова обавезно садржи 
и  одредбе да: 

- је обавеза инвеститора да привремени 
објекат уклони и земљиште доведе у прво-
битно стање о свом трошку, без права на на-
докнаду у року од 15 дана од дана доношења 
одлуке о привођењу земљишта трајној нам-
јени у складу са спроведбеним планом, 

- ће се уклањање објекта и довођење 
земљишта у првобитно стање извршити при-
нудно о трошку инвеститора, уколико се обје-
кат не уклони у остављеном року.  

 
Члан 10. 

Постављање привремених објеката на 
локацијама које се налазе на грађевинском 
земљишту које није приведено коначној на-
мјени  може се одобрити на најдужи рок до 5 
година од дана издавања локацијских услова, 
односно до привођења земљишта коначној 
намјени. 

Уколико због привођења земљишта 
трајној намјени настане потреба да се при-
времени објекат уклони прије истека рока на-
веденог у одобрењу за постављање привре-
меног објекта,  орган надлежан за издавање 
локацијских услова дужан је да по издавању 
локацијских услова за трајни објекат одмах 
обавијести инвеститора привременог објекта 
о потреби и року  уклањања привременог об-
јекта. 

 
Члан 11. 

Привремени монтажни објекти постав-
љени за потребе градилишта морају бити ук-
лоњени, а прилаз градилишту доведен у прво-
битно стање прије издавања одобења за упо-
требу. 

У случају заузимања јавне површине за 
потребе градилишта, извођач радова обавезан 
је прибавити одобрење за заузимање јавне 
површине. 

 
Члан 12. 

Коришћење привременог објекта мора 
бити у складу са издатим одобрењима, да се 
одржава у уредном и исправном стању. 

Након истека времена на које су издати 
локацијски услови, односно након престанка 
обављања дјелатности или у случају потребе 
привођења земљишта трајној намјени,  прив-
ремени објекти се морају уклонити о трошку 
инвеститора. 
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III- НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ 
ОДЛУКЕ   
 

Члан 13. 
Надзор над провођењем ове одлуке вр-

ши орган управе надлежан за послове прос-
торног уређења.   

 
Члан 14. 

Комунални полицајац је овлашћен да 
рјешењем нареди уклањање покретног објекта 
ако: 

-корисник покретни објекат постави 
или користи без одобрења, 

-ако покретни објекат постави или ко-
ристи супротно одобрењу, 

-ако корисник не отпочне са кори-
шћењем, односно од надлежног органа не 
прибави одобрење за рад у року од 30 дана од 
дана добијања одобрења за постављање пок-
ретног објекта,  

-ако је то неопходно због измјене ре-
жима саобраћаја. 
 

Члан 15. 
О уклањању покретног објекта, кому-

нални полицајац је дужан да обавијести над-
лежни орган који је издао одобрење за пос-
тављање покретног објекта, након чега ће се 
исти донијети рјешење о престанку важења 
издатог одобрења. 

Ако корисник не поступи по рјешењу 
комуналног полицајца и не уклони објекат, 
комунални полицајац ће одредити да се пок-
ретни објекат уклони о трошку корисника. 

 
Члан 16. 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-21/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 20. 
На основу члана 30. а у вези са чланом 

121. став 1. и  чланом 122. став 1. Закона о ло-
калној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), 
члана 37. Статута општине  («Службени глас-
ник општине Петрово» број 17/06), на прије-
длог начелника општине број 02-014-2-18/11 

од 01.02.2011. године, Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 18.02. 
2011. године донијела је  

                                                                                                 

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

СЛУЖБУ ОПШТИНЕ  ПЕТРОВО  
У 2011. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
Именује се Комисија за спровођење 

поступка пријема службеника и радника на 
техничке и помоћне послове у Администра-
стивну службу општине Петрово у 2011. го-
дини, у саставу: 

1. МИРА КАТАНИЋ,          - предсједник; 
2. ДРАЖЕНКА МАКСИМОВИЋ,  - члан; 
3. ВУКАДИН БЛАГОЈЕВИЋ,         - члан; 
4. ЈОВО НИКОЛИЋ,                        - члан; 
5. ТОДОР СТИЈЕПИЋ,                    - члан. 

 

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

луке је да по истеку јавног конкурса за пријем 
службеника и радника на техничке и помоћне 
послове у Административну службу општине 
Петрово који буду расписани у 2011. години, 
изврши контролу благовремености и потпу-
ности пријава поднесених по јавним конкур-
сима за пријем службеника и радника на тех-
ничке и помоћне послове, контролу испуња-
вања тражених услова, изврши улазне интер-
вјуе са кандидатима који уђу у ужи избор те 
на основу стручних способности кандидата 
утврди редослед кандидата за свако јавним 
конкурсима оглашено радно мјесто и исте до-
стави начелнику општине на даље поступање. 
 

Члан 3. 
Поступак из претходног члана ове од-

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

 

Члан 4. 
Комисија из члана 1. ове одлуке је при-

времено Скупштинско радно тијело које се 
истеком календарске 2011. године има сма-
трати распуштеним. 

 

Члан 5 
Одлука ступа на снагу наредног дана 
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од дана доношења а биће објављена у  «Слу-
жбеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-1/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 21. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), а на-
кон разматрања  Информације о укњижби ст-
варних права, Скупштинa општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 18.2.2011. године, 
донијела је следеће 

 

З А К Љ У Ч  К Е 
 

I. 
  Укњижбе стварних права на некретни-
нама које се налазе на подручју општине Пет-
рово, петнаест година по окончању грађан-
ског рата у БиХ и повлачења међуентитетске 
линије разграничења, у земљишним књигама 
које су  дјелимично уништене, врши Земљи-
шно-књижни уред Општинског суда у Грача-
ници- Федерација БиХ, као мјесно ненад-
лежан орган, јер за то поступање није над-
лежан по Закону о земљишним књигама Репу-
блике Српске ни по Закону о земљишним 
књигама Федерације БиХ. а упис права и ог-
раничења стварних права врши по прописима 
Федерације БиХ иако материјални и процесни 
прописи Републике Српске и Федерације БиХ 
не уређују у свему истовјетно ову грану 
права, што за последицу има немогућност 
провођењеа неких  правних аката које доносе 
органи Републике Српске и општине Петрово 
у поступку рјешавања имовинско-правних 
односа, а због поступања ненадлежног органа  
правну рушљивост извршених укњижби и 
правну несигурност, па Скупштина општине 
тражи од Основног суда у Добоју као стварно 
и мјесно надлежног органа да у складу са 
чланом  63. Закона о земљишним књигама 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 
67/03, 46/04, 109/05,119/08 ), одмах уђе у пос-
тупак успостављања  земљишних књига за по-
дручје општине Петрово. 
 

II. 
           Скупштина општине Петрово налази да 

сада важећи Закон о  допуни  Закона о прива- 
тизацији државног капитала у предузећима 
(''Службени гласник Републике Српске'' број:  
58/09 ) не даје правни основ да се у поступку 
код РУГИП-а Републике Српске расправе 
имовинско-правни односи и утврди право 
власништва на некретнинама  које  се налазе 
на територији Републике Српске а у земљи-
шним књигама су уписане као државна-опште 
друштвена имовина са правом коришћења 
или располагања у корист правних лица са 
сједиштем у Федерацији БиХ а које су у 
складу са Законом о почетном билансу стања 
и поступку приватизације државног капитала 
у предузећима (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 24/98) исказане у имовини пре-
дузећа-ушла у биланс стања капитала пре-
дузећа са сједиштем у Републици Српској и 
која су у складу са Законом о привазацији 
државног капитала у предузећима (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 51/06, 1/07, 
53/07, 41/08) приватизована а у земљишним 
књигама  право коришћења и располагања ни-
је укњижено на правне преднике приватизо-
ваних предузећа, па тражи од начелника 
општине да код Владе и Скупштине Ре-
публике Српске поднесе иницијативу за  из-
раду и доношење новог Закона о допунама 
Закона о приватизацији државног капитала у 
предузећима, којим ће се створити правне 
претпоставке за рјешавање имовинскоправ-
них односа и у погледу тих некретнина. 
 

III. 
            Скупштина општине констатује да на 
подручју ове општине постоје некретнине 
које су у земљишним књигама уписане као 
општедруштвена-државна имовина са правом 
коришћења и располагања у корист предузећа 
са сједиштем у Федерацији БиХ  а које нису 
ушле у биланс стања капитала  предузећа са 
сједиштем у Републици Српској и привати-
зоване, као и некретнине које су исказане у 
програмима приватизације и ушле у почетни 
биланс стања капитала  предузећа са сједиш-
тем у Републици Српској, која нису привати-
зована.  
           Како се ради о некретнинама које у ск-
ладу са Оквирним  законом о приватизацији 
предузећа и банака у БиХ (''Службени гласник 
БиХ'' број: 4/93, 29/94, 8/96), нису приватизо-
ване ни у поступку приватизације предузећа у 
Федерацији БиХ. то је по становишту ове 
Скупштине њухов власник Република Српска, 
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која се због непромјењеног стања у земљи-
шним књигама појављује као ванкњижни 
власник, што за последицу има немогућност 
остваривања стварних права на истим од 
стране Републике Српске а ни општине Пе-
трово и  бесправно својатање, као и покушаје 
прометовања истих од стране предузећа из 
Федерације БиХ – правних  следника бивших 
друштвених предузећа, па Скупштина опш-
тине тражи од начелника општине да код 
Владе и Скупштине Републике Српске под-
несе иницијативу за  израду и доношење за-
конског, односно подзаконског прописа којим 
би се створили услови за укњижбу  у јавним 
регистрима права власништва и посједа на 
Републику Српску, односно локалне зајед-
нице а од Правобранилаштва Републике Срп-
ске као активно легитимисаног органа  да се 
активно укључи и у сарадњи са органима 
општине предузме  све мјере на заштити ства-
рних права, у складу са важећим прописима. 
 

IV. 
         Полазећи од рјешења која у поступку 
рјешавања имовоинско-правних односа у 
складу са чланом 48. Закона о пољоприв-
редним задругама доноси РУГИПП Репуб-
лике Српске, Скупштина општине налази да 
наведена законска одредба омогућава  утврђи-
вање права власништва у корист локалних 
заједница на  земљишту које је у  јавни реги-
стрима уписано као државна-општедруштвена 
својина са правом коришћења и располагања 
у корист земљорадничких задруга, али не и 
права посједа у случају када је посјед ук-
њижен у корист земљорадничке задруге а 
право власништва у корист другог лица.  Како  
законско право посједа и власништва није  
нужно увијек у  корист истог лица, Ску-
пштина општине тражи од начелника опш-
тине да код Владе и Скупштине Републике 
Српске поднесе иницијативу за  израду и 
доношење Закона о допуни, односно измјени 
Закона о пољопривредним задругама, којим 
ће се омогућити преношење посједа на нек-
ретнинама на локалне заједнице. 
 

V. 
            Земљишне књиге према стању које да-
нас постоји показују низ недостатака. 
            Подаци у њима се у не малом броју 
случајева разликују од података у катастру а у 
неким случајевима земљишно-књижно и ката-
старско стање разликују се од стварног стања.   

            Евиденције у погледу државне својине 
на некретнинама које би требало да су нај -
уредније углавном нису ажурне. Код про-
метовања странка  због правне сигурности 
мора  вршити увиде у два јавна регистра итд. 
По мишљењу Скупштине општине рјешење 
проблема је у преласку  на јединствену евиде-
нцију некретнина и права на њима, тако што 
би се земљишно-књижни послови пренијели у 
надлежност  катастра уз законом прописану 
обавезност уписа свих промјена у катастар 
некретнина који неби био само право при-
бавиоца некретнине као што је то сада већ би 
био законска обавеза, па Скупштина општине 
задужује начелника општине да Влади и 
Скупштини републике Српске упути иници-
јативу за доношење одговарајучих законских 
прописа и прелазак на јединствену евиденцију  
о некретнинама. 
 

VI. 
 Ови закључци ступају на снагу наре-
дног дана од дана доношења, а биће обја-
вљени у ''Службеном гласнику општине Пет-
рово''.     
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-1/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 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 
предмета који се воде у Правобранилаштву 
Републике Српске – Сједиште замјеника у 
Добоју за период од 01.01.2010.-31.12.2010. 
године гдје се као тужена односно тужилац 
појављује општине Петрово, Скупштинa опш-
тине Петрово, на сједници одржаној дана 
18.02.2011. године, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о стању предмета 
који се воде у Правобранилаштву Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Добоју за 
период од 01.01.2010.-31.12.2010. године гдје 
се као тужена односно тужилац појављује оп-
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штине Петрово, број: ЈП-159/10 од 27.01.2011. 
године и прихвата је. 
 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-013.2-2/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 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 на-
кон разматрања Информације о укњижби 
стварних права, Скупштинa општине Пет-
рово, на сједници одржаној дана 18.2.2011. 
године, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч  А К 
 

I. 
 Скупштина општине Петрово упознала 
се са Информацијом о укњижби стварних 
права, број 06-013.3-1-5/11 од 04.02.2001. го-
дине 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: 01-013.2-3/11 
Датум: 21.02.2011.  
___________________________________________________________ 

 24. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) Наче-
лник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба : „Набавка 
прехрамбених артикала за кухињу и средства 
за одржавање хигијене у згради општине“ 

СТР „МАРИ“ из Петрова 
 

СТР „МАРИ“ из Петрова изабрано је 
као најповољнији понуђач у поступку јавне 
набавке – „Набавка прехрамбених артикала за 

кухињу и средства за одржавање хигијене у 
згради општине“ поновљеним конкурентским 
позивом бр. 02-014-7-21/11  од 07.02.2011. 
године.  
  Уговор о набавци роба „Набавка прех-
рамбених артикала за кухињу и средства за 
одржавање хигијене у згради општине“ ре-
ференца бр. 02-014-7-21/11 закључује се на-
кон истека 15 дана од дана када су сви по-
нуђачи обавјештени о избору најповољнијег 
понуђача. 

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

складу са одредбама Закона о јавним набав-
кама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06) и подзакон-
ским актима донесеним на основу њега. По-
ступак је проводила Комисија  за јавне наба-
вке општине Петрово, те након пријема и оц-
јене понуда упутила препоруку Начелнику 
општине Петрово да се као најповољнији по-
нуђач изабере:  СТР „МАРИ“ из Петрова, па 
је донесена одлука као у диспозитиву: 

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

интерс за конкретан уговор о јавној набавци  
и који сматра да је уговорни орган у току  
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама БиХ  или подза-
конских аката донесених на основу њега има 
право уложити приговор на поступак. При-
говор се подноси  уговорном органу као прво-
степеној инстанци у жалбеном поступку у пи-
саној форми  у року од 5 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 једне го-
дине  од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-29/11 
Датум: 18.02.2011.   
___________________________________________________________ 

 25. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
56. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), те 
члана 6. Одлуке о стипендирању  редовних 
студената у 2011. години («Службени гласник 
општине Петрово» број 13/10) Начелник опш-
тине Петрово доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА СТИПЕНДИРАЊА РЕ-
ДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2011. ГОДИНИ 

 

I 
У комисију за утврђивање приједлога и 

провођења поступка  за додјелу стипендија у 
2011. години именује се 
 1. Трипуновић Мирјана, предсједник 
комисије, 
 2. Катанић Мира, члан комисије, 
 3. Лазић Игор, члан комисије. 
 

II 
Задатак комисије из тачке 1. овог рје-

шења је да утврди благовременост пријава на 
Јавни конкурс, да изврши преглед при-ложене 
документације уз пријаву, да у складу са кри-
теријима   и   мјерилима   утврђеним   Правил- 
ником о додјели студентских стипендија 
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
15/08) изврши бодовање и утврди прелими-
нарну листу приоритета за додјелу стипен-
дија, да разматра основаност  евентуалних 
приговора на прелиминарну листу и о томе 
достави  миљење начелнику општине  као и 
да ради друге послве у складу са правилни-
ком. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном до-

ношења, а биће објављено у Службеном 
гласнику општине Петрово. 

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-3/11 
Датум: 16.02.2011.   
___________________________________________________________ 

26. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), и члана 
3. Одлуке о продаји  путничких моторних во-
зила, број 01-022-5/11 од 21.02.2011. године, 
Начелник општине Петрово доноси 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВО-

ЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-
ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ  ПУТНИЧКИХ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за провођење по- 

ступка јавног надметања – лицитације за про-
дају путничких моторних возила у саставу: 
 1. Манда Мишановић, предсједник, 
 2. Јулијана Иличић, члан, 
 3. Анка Симић, члан. 
 

Члан 2. 
 Задатак комисије је да у складу са Од-
луком о продаји путничких моторних возила, 
број 01-022-5/11 од 21.02.2011. године про-
веде поступак јавног надметања - лицитације 
за продају путничких моторних возила. 
 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу даном доноше-

ња, а биће објављена у Службеном гласнику 
општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-34/11 
Датум: 23.02.2011.   
___________________________________________________________ 

27. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

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

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 1. 

    Одобрава се реалокација средстава  ЈУ 

„Центру за социјални рад“ Петрово за фебруар 

2011. године  (организациони код 00380300), у 
износу од 15.000,00 КМ, са конта број 416112 – 

Дознаке за помоћ и његу другог лица који се 
исплаћује штићеницима установа социјалне 

заштите, на конто 416211 – Намје-нска 
издвајања за здравствено осигурање 

штићеника установа социјалне заштите (Цен-
тар за социјални рад). 
 

Члан 2 

             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фина-
нсије.         
                                                

Члан 3. 
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          Одлука ступа на снагу наредног дана од 

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-35/11 
Датум: 24.02.2011.   
___________________________________________________________ 

28. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

Статута општине („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06), начелник  оп-
штине доноси 
 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава бу-

џета општине Петрово( организациони код 

99999999), у износу од 130,00 КМ, са конта број 

372000 – Буџетска резерва на конто број 415229 – 

Остали текући грантови у земљи  УТРЦ 

„Терме – Озрен“ АД Какмуж. 

 

Члан 2 

             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије.                                                        

Члан 3. 

          Одлука ступа на снагу наредног дана од 

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

  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-36/11 
Датум: 24.02.2011.   
___________________________________________________________ 

29. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

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

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони код 
99999999), у износу од 267,90 КМ, са конта број 

372000 – Буџетска резерва на конто број 414129 
– Субвенција јавним нефинансијским 
субјектима – ЈП „Комунал“ Петрово. 
 

Члан 2 

             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије.                                                        

Члан 3. 

          Одлука ступа на снагу наредног дана од 

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                др Зоран Благојевић,с.р. 
Број: 02-014-1-37/11 
Датум: 24.02.2011.   
___________________________________________________________ 

30. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана 56. 

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

 

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава бу-

џета општине Петрово( организациони код 

99999999), у износу од 5.000,00 КМ, са конта број 

372000 – Буџетска резерва на конто број 414129 
– Субвенција јавним нефинансијским 
субјектима – ЈП „Комунал“ Петрово. 
 

Члан 2 

             За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друш-
твене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије.                                                        

Члан 3. 

          Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Служ-
беном гласнику општине Петрово. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-38/11 

Датум: 24.02.2011.   
___________________________________________________________ 
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2010. годину ........................................ 1 
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тине Петрово  ........................................ 3 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.  

За издавача: Бранислав Михајловић, 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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