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

Број: 2  Петрово,  23.02.2012.године          Година: XX 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 1. 
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), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 20.02.2012. године, донијела   је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О УТРОШКУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
САНАЦИЈУ КЛИЗИШТА У МЗ КРТОВА 

 

Члан 1. 
Oдобрава се утрошак новчаних средс-

тава у износу од 15.000,00 КМ, дозначених од 
Министарства управе и локалне самоуправе 
Републике Српске, за  санацију клизишта у 
Мјесној заједници Кртова, засеок „Радићи“,  
на локалном путу Л 06.                                                              
 

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: 01-022-2/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

2. 
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), а у вези са 
чланом 3. Одлуке о изради стратешког плана 
развоја општине Петрово за период 2013-
2018. година („Службени гласник општине 
Петрово“ број 12/11), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 20.02. 
2012. године, донијела   је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
O СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕШ-
КОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЕТРО-

ВО ЗА ПЕРИОД 2013-2018. ГОДИНА 
 

Члан 1. 
Oдобрава се утрошак новчаних сред- 

 
става у износу од 5.967,00 КМ за суфинан-
сирање израде Стратешког плана развоја оп-
штине Петрово за период    2013-2018. година.                  

Остатак новчаних средстава за израду 
Стратешког плана обезбиједиће њемачка вла-
дина организација GIZ Бања Лука.                                                             

 

Члан 2. 
Новчана средства за реализацију ове 

одлуке обезбиједиће се реалокацијом средста-
ва са конта 511131 - Издаци за изградњу пу-
тева, на конто 513718 - Израда Стратешког 
плана развоја општине Петрово.                                                       
 

Члан 3. 
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: 01-022-3/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

3. 
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), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 20.02.2012. године, донијела   је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
O УТРОШКУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ИЗГРАДЊУ МОСТА У МЈЕСНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ КРТОВА 

 

Члан 1. 
Oдобрава се утрошак новчаних сред- 

става у износу од 4.500,00 КМ ради извођења 
земљаних радова и набавке грађевинског 
материјала, за изградњу моста на ријеци 
званој „Баб поток“ у Мјесној заједници Кр-
това, засеок Јовићи. 

У изградњи моста из става 1. овог 
члана, грађани наведеног засеока ће набавље-
ни грађевински материјал уградити властитим 
радом. 
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Новчана средстава за реализацију овог 
пројекта ће се обезбиједити реалокацијом сре-
дстава са конта број 511131 – Издаци за из-
градњу путева на конто број 511133 – Издаци 
за изградњу и прибављање тунела и мостова.                                                              

 
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: 01-022-4/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

4. 
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), Скупш-
тина општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 20.02.2012. године, донијела   је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

O РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ЕНЕРГЕТ-
СКИ ЕФИКАСНА УЛИЧНА РАСВЈЕТА У 

ОПШТИНИ ПЕТРОВО“ 
 

Члан 1. 
Општина Петрово, у сарадњи са НВО 

„МДП Иницијативе“ Добој, приступа реали-
зацији пројекта „Енергетски ефикасна улична 
расвјета у општини Петрово“.                  

Пројекат из става 1. овог члана под-
разумијева реконструкцију постојеће уличне 
расвјете, утврђене одлуком Скупштине опш-
тине, на простору цијеле општине Петрово, 
замјеном постојећих расвјетних тијела са но-
вим расвјетним тијелима, енергетски ефикас-
нијим, те уградњу аутоматских уређаја паље-
ња и гашења (тајмера).  
 

Члан 2. 
Укупна вриједност пројекта из члана 1. 

ове одлуке износи 75.000,00 КМ, од чега оба-
веза општине Петрово износи 37.500,00 КМ.       

Новчана средства која представљају 
обавезу општине Петрово ће се обезбиједити 
реалокацијом средстава са конта број 511131- 
Издаци за изградњу путева, на конто број 
511234 – Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију вањског освје- 

тљења, тротоара и ограда. 
 

Члан 3. 
За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине, који ће након окончања 
пројекта, Скупштини општине Петрово под-
нијети извјештај о његовој реализацији.  
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-5/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

5. 
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), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 20.02.2012. године, донијела   је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА 
ДОВРШЕТАК ГРАДЊЕ ЦРКВЕ У МЈЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ  КРТОВА 
 

Члан 1. 
 Српској православној црквеној општи-
ни у Кртови, одобравају се новчана средства 
из буџета општине у износу од 5.000,00 КМ за 
довршетак градње цркве у Мјесној заједници 
Кртова. 

Одобрена новчана средства из става 1. 
овог члана биће обезбијеђена реалокацијом 
средстава са конта 511131 - Издаци за из-
градњу путева на конто 415235 – Капитални 
грантови за довршетак градње цркве у Мје-
сној заједници Кртова. 
 

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: 01-022-6/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 
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6. 
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), Скупш-
тина општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 20.02.2012. године, донијела   је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКО-КУЛТУР-
НЕ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ «ОЗРЕНСКО 

ДРАГОВАЊЕ 2012» 
 

Члан 1. 
 Општина Петрово и Републички педа-
гошки завод Републике Српске, организоват 
ће осму спортско-културну манифестацију 
«Озренско драговање 2012», која ће се 
одржати  на посједу Манастира Светог оца 
Николе на Озрену у Мјесној заједници Калу-
ђерица, дана 16. и 17. априла 2012. године. 
 За предсједника Организационог одбо-
ра манифестације из претходног става  овог 
члана  именује се Начелник општине Петро-
во. 
 

Члан 2. 
Начелник општине ће својим рјешењем 

именовати чланове Организационог одбора 
манифестације «Озренско драговање 2012».  
 

Члан 3. 
 «Озренско драговање 2012» ће се фи-
нансирати средствима из буџета општине Пе-
трово у износу до 6.000,00 КМ и средствима 
оствареним по основу спонзорства, путем 
Спортског савеза општине Петрово. 
            Новчана средства из буџета општине 
Петрово књижити на терет конта 415213- 
општински Спортски савез- Васкршњи крос. 
 Новчана средства која по основу спо-
нзорства буду уплаћена  на пословни рачун 
трезора општине  биће пренешена на  пос-
ловни рачун Спортског савеза општине 
Петрово. 
 Средства из става 1. овог члана не 
представљају средства за редован рад Спор-
тског савеза која су планирана буџетом оп-
штине Петрово за 2012. годину. 
 

Члан 4. 
 По завршетку спортске манифестације 
из члана 1. ове одлуке,  начелник општине и 
Спортски савез општине, поднијет ће Ску-

пштини општине Петрово информацију о 
реализацији ове одлуке. 
 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-7/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), члана 37. 
Статута општине Петрово («Службени гла-
сник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
штина општине Петрово, на сједници одр-
жаној дана 20.02.2012. године, донијела   је 

 
О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЛАНИНАРСКОГ 
МАРАТОНА «ОЗРЕН 2012» 

 
Члан 1. 

 Општина Петрово, Туристичка органи-
зација „Петрово“ Петрово, Општински спор-
тски савез Петрово и Планинарско друштво 
«Краљица 883» Петрово, организоват ће осми  
планинарски маратон под називом  «Озренски 
планинарски маратон – Озрен 2012», који ће 
се одржати  01, 02. и  03. јуна 2012. године. 
 Стартно и циљно мјесто планинарског 
маратона се налази у Мјесној заједници Калу-
ђерица. 
 

Члан 2. 
 Начелник општине ће својим рјешењем 
именовати Организациони одбор Озренског 
планинарског маратона «Озрен 2012». 

 
Члан 3. 

 Озренски планинарски маратон ће се 
дијелом финансирати из средстава буџета 
општине Петрово,  у износу од 3.000,00 КМ, а 
на терет конта 415213- текући грантови 
спортским и омладинским организацијама и 
удружењима,организациони код 00380130- 
Административна служба општине Петрово и 
средствима оствареним по основу спонзор-
ства, а путем Општинског спортског савеза 
Петрово. 
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 Новчана средства која по основу спо-
нзорства буду уплаћена на  рачун трезора оп-
штине Петрово, уплатит ће се на пословни ра-
чун Општинског спортског савеза Петрово. 
 Средства из става 2. овог члана  не 
представљају средства за редован рад Општи-
нског спортског савеза Петрово, која су пла-
нирана буџетом општине Петрово за 2012. 
годину. 
  

Члан 4. 
 По завршетку спортске манифестације 
из члана 1. ове одлуке Начелник општине Пе-
трово поднијет ће Скупштини општине  ин-
формацију о реализацији пројекта. 

 
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: 01-022-8/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

8. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број 101/04,  42/05  и 118/05), члана 
28. тачка (3) Закона о уређењу простора 
("Службени гласник Републике Српске" број 
55/10), те члана 37.  Статута општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ број 
17/06), Скупштина општине Петрово на сје-
дници одржаној дана 20.02.2012. године до-
нијела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ У 
ТУРИСТИЧКОЈ ЗОНИ „КАЛУЂЕРИЦА“ 

 

Члан 1. 
Приступа се активностима на изради 

Геодетског елабората и провођењу Плана пар-
целације у катастарском операту, те обиљежа-
вању парцела на терену у складу са усвојеним 
Регулационим планом Туристичке зоне „Ка-
луђерица“, гдје је План парцелације приказан 
кроз графички дио Регулационог плана. 
  

Члан 2. 
 Обезбјеђење средстава неопходнох за 
реализацију  провођења Плана парцелације из 
члана 1. ове одлуке, чији износ ће бити познат 

након проведених процедура, биће регу-
лисано посебном одлуком.  
 

Члан 3. 
 За реализацију ове одлуке задужује се 
Начелник општине и Административна служ-
ба општине Петрово. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Петрово". 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-9/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број 101/04,  42/05  и 118/05), члана 
71. тачка 1. и 72. став 1. Закона о уређењу 
простора ("Службени гласник Републике Ср-
пске" број 55/10), те члана 37.  Статута опш-
тине Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 17/06), Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 20.02 
2012. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У 
ТУРИСТИЧКОЈ ЗОНИ „КАЛУЂЕРИЦА“ 

 

Члан 1. 
Приступа се изради пројектне доку-

ментације за изградњу инфраструктуре у Ту-
ристичкој зони „Калуђерица“, а у складу са 
усвојеним Регулационим планом. 
  

Члан 2. 
 Детаљи за пројектовање, посебно ће 
бити дефинисани пројектним задатком.  
 

Члан 3. 
 Средства за израду пројектно-техничке 
документације из члана 1. ове одлуке у износу 
од 10.000,00 КМ обезбјеђују се из Буџета 
Републике Српске као грант за спровођење 
Стратегије развоја МСП, предузетништва и 
успостављања пословних зона. 
 

Члан 4. 
 За реализацију ове одлуке задужује се 
Начелник општине и Административна служ- 
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ба 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: 01-022-10/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

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), члана 
6. Закона о комуналним дјелатностима (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број: 
124/11), а у вези са чланом 35. Закона о упра-
вљању отпадом (''Службени гласник Репу-
блике Српске'' број: 53/02, 65/08), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној дана 
20.02.2012.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ 
 

Члан 1. 
            Овом одлуком прописују се: 
          - категорије комуналног отпада, 
          - подручје општине са ког се врши орга-
низовани одвоз комуналног отпада, 
          - метод скупљања, интензитет одвоза и 
начин транспорта отпада, 
          - права и обавезе комуналног предузећа, 
ималаца и произвођача отпада, 
          - начин коришћења услуга, 
          - друга питања од значаја за пружање 
комуналних услуга управљања комуналним 
отпадом. 

Члан 2. 
            Под управљањем комуналним 

отпадом у смислу ове Одлуке сматра се  
одвођење и депоновање отпада који настаје у 
становима и породичним кућама, 
двовиштима, дворишним зградама и 
пословним  просторијама, а који се по својој 
величини и погодности може упа-ковати у 
пластичне вреће и одложити у по-суде 
предвиђене за одлагање комуналног сме-ћа, 
које обухвата: прикупљање, одвожење, де-

поновање, уништавање и продају отпадака, 
осим индустријског отпада и опасних мате-
рија, као и одржавање депоније. 
 

Члан 3. 
            За потребе ове одлуке користе се сле-
деће дефиниције: 
            Комунални отпад је отпад из домаћин-
става и отпад чије су особине исте или сличне 
особинама кућног отпада. 
            Неопасни отпад је отпад који посебним 
прописом није дефинисан као опасни отпад. 
            Опасни отпад је отпад који је као такав 
утврђен посебним прописом и који има једну 
или више особина утврђених подзаконским 
актом које проузрокују опасност по здравље 
људи или животну средину (лијекови, пести-
циди, хербициди, кориштено моторно уље, 
остаци боја и лакова итд.); 
            Остали отпад  чини: грађевински мате-
ријал, кожа, ауто-гуне и сличан отпад који се 
већим дијелом може рециклирати. 
            Ималац отпада је свако физичко и пра-
вно лице које на простору општине посједује 
отпад. 
            Произвођач отпада је правно или фи-
зичко лице чијом дјелатношћу се производи 
отпад. 
            Сакупљање је систематско скупљање и 
по могућности сортирање отпада. 
            Транспорт је кретање отпада од њего-
вог имаоца до депоније. 
            Депонија је мјесто на површини или 
испод површине земљишта гдје се врши од-
лагање отпада. 
 

Члан 4. 
            Као ималац отпада, односно произво-
ђач отпада у смислу члана 3. став  6. и 7. ове 
одлуке сматра се свако домаћинство на под-
ручју општине, сваки предузетник који обав-
ља  самосталну дјелатност и свако правно ли-
це са сједиштем на простору општине, као и 
правна лица која на подручју општине имају 
организационе јединице (радна јединица, фи-
лијала, представништво и сл.). 
 

Члан 5. 
            Одвоз комуналног отпада врши се ор-
ганизовано, на читавом простору општине 
Петрово и то: 

1. Мјесна заједница Петрово, цијело 
подручје мјесне заједнице, 

2. Мјесна заједница Какмуж, цијело 
подручје мјесне заједнице, 
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3. Мјесна заједница Сочковац, цијело 
подручје мјесне заједнице, 

4. Мјесна заједница Карановац, цијело 
подручје мјесне заједнице, 

5. Мјесна заједница Калуђерица-вике-
нд насеље, 

6. Мјесна заједница Порјечина, цијело 
насеље, 

7. Мјесна заједница Кртова, насељено 
мјесто до границе са Федерацијом БиХ. 

 

Члан 6. 
            Одвоз отпада врши се једном седми-
чно. 
 Комунално предузеће као давалац ус-
луга одвоза отпада, дужно је направити план 
одвоза отпада и о томе обавијестити корис-
нике комуналних услуга, те се строго прид-
ржавати плана одвоза. 
           Одвоз отпада из месница, клаоница и 
других субјеката за производњу или прераду 
производа животињског поријекла врши се 
свакодневно. 
 

Члан 7. 
            Ималац отпада, односно произвођач 
отпада дужан је смеће изнијети у дане пред-
виђене према плану одвоза смећа, у времену 
од 6,00 -7,00 часова. 
 Комунално предузеће као давалац ус-
луга, одвоз отпада почиње вршити од 7,00 
часова. 
 

Члан 8. 
            Ималац или произвођач отпада  дужан 
је прикупљати свој отпад и у зависности од 
његове врсте упакован у пластичне вреће или 
у складу са Одлуком о комуналном реду, у 
друге за ту сврху намјењене посуде и  пре-
давати  их комуналном предузећу.  
            Код увођења одвојеног прикупљања 
отпада, домаћинства и други имаоци и прои-
звођачи отпада обавезни су вршити селекцију 
отпада.    
 

Члан 9. 
            Одвојено прикупљање отпада врши се 
тако што се отпад класификује и међусобно 
разврстава на: 

1. Органски отпад-остаци хране (кухи-
њски отпад), воћа, поврћа, отпаци из врта, 
лишће, исјецкано грање,  увело цвијеће итд; 

2. Папир - производи од папира и 
картона, папирне вреће, кутије и слично; 

3. Пластика - пластична амбалажа,  

пластични производи и дијелови; 
4. Стакло - стаклена амбалажа (боце, 

тегле), комади стакла и сл; 
5. Метал -  кућни производи од метала, 

посуђе, лим, и сл; 
6. Опасни отпад - лијекови и други 

отпад из члана 3. став 4. ове одлуке; 
7. Остали отпад - грађевински матери-

јал и други отпад из члана 3. став 5. ове 
одлуке. 

 

Члан 10. 
            Из улица, дијелова улица и локалних 
путева у које због ширине коловоза или кон-
фигурације терена не могу улазити комунална 
возила, корисник комуналних услуга дужан је 
износити комунални отпад на мјеста при-
ступачна возилима за одвоз отпада, која за то 
одреди комунално предузеће. 
 

Члан 11. 
            Имаоци и произвођачи отпада, отпад 
упакован у пластичне вреће одлажу у контеј-
нере за отпад. 
            У улицама и локалним путевима у ко-
јима нису постављени контејнери, имаоци и 
произвођачи отпада, отпад упакован у плас-
тичне вреће или одговарајуће посуде, одлажу 
на мјесто поред улаза у своје двориште или на 
мјеста из члана 10. ове одлуке.  
 

Члан 12. 
            Отпад се не смије одлагати на зелене 
површине, а ако се одлаже на погодно мјесто 
уз саобраћајницу, не смије ометати нормално 
одвијање саобраћаја и кретање пјешака.  
            Имаоци отпада не смију отпад одла-
гати поред контејнера и на мјестима која нису 
одређена за одлагање смећа. 
 

Члан 13. 
            У посуде за одлагање отпада, на мјеста 
одређена  за одлагање отпада, као и на јавну 
површину, забрањено је одлагати крупни и 
животињски отпад. 
 

Члан 14. 
           Одвоз отпада врши комунално пре-
дузеће специјалним возилима за одвоз смећа 
и депонује га на депонију у Петрову, у свему 
према Одлуци о комуналном реду и овом 
одлуком. 
            Имаоцима и произвођачима отпада ни-
је дозвољено транспортовање и одлагање от- 
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пада на депонију. 
 

Члан 15. 
            Комунално предузеће као давалац ус-
луга одвоза комуналног отпада, обавезно је 
исти вршити редовно и квалитетно, на начин 
и у вријеме како је то регулисано овом од-
луком. 
 

Члан 16. 
           Сви имаоци и произвођачи отпада из 
члана 4. ове одлуке (домаћинства , физичка и 
правна лица), дужни су са комуналним  пре-
дузећем закључити уговор о преузимању и 
одвозу отпада и плаћати мјесечну накнаду  за 
пружене услуге. 
            Накнада за преузимање и одвоз отпада 
плаћа се по важећем цјеновнику предузећа 
које врши услугу, на који сагласност даје 
надлежни орган општине Петрово. 
            Незакључивање уговора из става 1. 
овог члана не ослобађа имаоца и произвођача 
отпада од обавезе плаћања накнаде за из-
вршене  услуге. 
 

Члан 17. 
            Ако комунално предузеће услед еле-
ментарних непогода, већих техничких сметњи 
изазваних кваром на возилима и опреми или 
из других разлога не изврши услугу пре-
узимања и одвоза отпада према распореду и 
динамици из члана 6. ове одлуке, корисник 
услуге има право на смањење накнаде, сра-
змјерно броју извршених превоза отпада. 
           У случају техничких сметњи из прет-
ходног става овог члана, комунално предузеће 
је дужно предузети све мјере за њихово што 
брже отклањање, а о сметњама и о прив-
ременој обустави пружања услуга кориснике 
одмах обавјестити путем средстава јавног ин-
формисања или на други доступан начин. 
 

Члан 18. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Петрово''.    

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-11/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

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 глас-
ник Општине Петрово " број: 17/06), Скуп-
штина општине Петрово, на сједници одржа-
ној дана  20.02.2012.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О УТРОШКУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ЕМИСИЈЕ 

ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 
 

Члан 1. 
Новчана средства у износу од 

400.000,00 КМ, остварена по основу прве еми-
сије хартија од вриједности утрошит ће се за 
набавку возила,  машина, друге опреме и ма-
теријално техничких средстава потребних за 
рад и функционисање Jавног комуналног пре-
дузећа"Вода" Петрово, по спецификацији која 
је саставни дио ове oдлуке. 
 

Члан 2. 
Новчана средства из члана 1. ове од-

луке уплатит ће се на пословни рачун ЈКП 
"Вода" Петрово. 
  ЈКП "Вода" Петрово ће провести пос-
тупак за јавну набавку опреме и материјално 
техничких средстава у складу са одредбама 
прописа из ове области. 

Након проведеног поступка набавке 
опреме и материјално техничких средстава 
комунално предузеће ће Скупштини општине 
Петрово поднијети извјештај. 
 

Члан 3. 
О евентуално неутрошеним новчаним 

средствима након проведеног поступка наба-
вке као и новчаним средствима оствареним по 
основу поврата пореза на додатну вриједност 
одлучит ће Скупштина општине Петрово у 
функцији Скупштине предузећа, посебном 
одлуком. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                          

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-12/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 
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12. 
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), Скупш-
тина општине Петрово на сједници одржаној 
дана 20.02.2012. године, донијела   је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДНЕ 

МРЕЖЕ 
 

Члан 1. 
 Одобрава се издвајање новчаних сред-
става у износу до 20.000,00 КМ за рекон-
струкцију водоводне мреже Какмуж-Петрово 
ІІ фаза. 
 

Члан 2. 
 Новчана средства ће се обезбиједити са 
конта број 511131 – Издаци за изградњу пу-
тева у корист конта број 511291 – Реконстру-
кција водоводне мреже. 
 

Члан 3. 
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: 01-022-13/12 
Датум: 21.02.2012.  
_______________________________________ 

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), а у 
вези са чланом 28. и 52. Пословника Скупш-
тине општине Петрово (''Службени гласник 
општине Петрово'' број: 10/05, 7/07), Скуп-
штина општине Петрово на сједници одржа-
ној дана 20.02.2012.  године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА 
ВРШЕЊЕ ОДБОРНИЧКЕ ДУЖНОСТИ И 

РАД У РАДНИМ ТИЈЕЛИМА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ 

 

Члан 1. 
            У Одлуци о накнадама за вршење од- 

борничке дужности и рад у радним тијелима 
Скупштине општине (''Службени гласник 
општине Петрово'' број: 15/06, 5/07, 1/08 и 
5/09)   у ставу 1. члана 2. број ''285'' замјењује 
се бројем ''340''. 
 

Члан 2. 
              Одлука ступа на снагу и примјењује 
се од 01. марта 2012. године, а биће објављена  
у ''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                               Јово Николић, с.р. 
Број: 01-022-14/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

14. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. 
Одлуке о поступку давања у закуп и на ко-
риштење некретнина општине („Службени 
гласник општине Петрово“ број 14/05, 1/06 и 
6/09), чланa 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на сје-
дници одржаној дана 20.02.2012. године, до-
нијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ ПОСЛОВ-
НИХ ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ ЈКП 

„ВОДА“ ПЕТРОВО  
 
І 

ЈКП. „ВОДА“ ПЕТРОВО, даје се на ко-
риштење без накнаде, пословна просторија 
као дио Дома културе у Петрову, изграђеног 
на парцели означеној по новом премјеру као 
к.ч. број 3688/3 к.о. Петрово-Брђани што се по 
старом премјеру односи на парцелу 155/113 
к.о. Петрово-Брђани и то:  

1. просторија у приземљу објекта ну-
мерисана према пројектној документацији 
као: 

- простор број 41. – књижара и анти-
кварница, од 22,56 m2 

- простор број 42. – остава, од 3,40 m2. 
  

ІІ 
ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО са п.о. Пет-

рово даје се без накнаде и право коришћења 
заједничких дијелова зграде који служе за ре-
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довну употребу просторије из члана 1. ове 
одлуке и то:  

1. у приземљу просторије нумерисане 
према пројектној документацији као: 

- простор број 40. – ходник, од 7,75 m2, 
- простор број 43. – претпростор, од 

1,92 m2, 
- простор број 44. – WC, од 1,34 m2. 

 
ІІІ  

 Давањем на кориштење пословних 
просторија, корисник не стиче право вла-
сништва у смислу одредаба Закона о ствар-
ним правима.  
 

ІV 
Пословне просторије из члана 1. ове 

одлуке дају се на период од двије године, без 
накнаде. 
 

V 
 ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО са п.о. Пет-
рово сносиће трошкове комуналних услуга 
(ел. енергија, гријање, вода, одвоз смећа и др.) 
као и друге трошкове који настану кориште-
њем пословних просторија из члана 1. ове 
одлуке. 

  
VІ 

 Међусобна права и обавезе по основу 
коришћења пословних просторија из члана 1. 
ове одлуке  ближе ће се регулисати уговором. 
 

VІІ 
 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: 01-022-15/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

15. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. 
Одлуке о поступку давања у закуп и на ко-
риштење некретнина општине („Службени 
гласник општине Петрово“ број 14/05, 1/06 и 
6/09), чланa 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на сјед-

ници одржаној дана 20.02.2012. године, до-
нијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ ПОСЛОВ-

НИХ ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ 
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

„ПЕТРОВО“ ПЕТРОВО 
 
І 

Туристичкој организацији „Петрово“ 
Петрово, даје се на кориштење без накнаде, 
пословна просторија као дио Дома културе у 
Петрову, изграђеног на парцели означеној по 
новом премјеру као к.ч. број 3688/3 к.о. 
Петрово-Брђани што се по старом премјеру 
односи на парцелу 155/113 к.о. Петрово-
Брђани и то: 

1. просторија у приземљу објекта ну-
мерисана према пројектној документацији 
као: 

- простор број 3. – туристичка агенција 
од 12,30 m2. 
 

ІІ 
Туристичкој организацији „Петрово“ 

Петрово даје се без накнаде и право кори-
шћења заједничких дијелова зграде који слу-
же за редовну употребу просторије из члана 1. 
ове одлуке и то:  

1. у приземљу просторије нумерисане 
према пројектној документацији као: 

- простор број 1. – вјетробран, од 8,21 
m2  

- простор број 2. – фоаје са гардеробом, 
од 71,62 m2 

- простор број 5. – ходник, од 4,15 m2  
- простор број 6. – предпростор, од 2,77 

m2, 
- простор број 7. - W.C., од 1,62 m2, 
- простор број 8. – предпростор, од 2,77 

m2, 
- простор број 9. - W.C., од 1,62 m2, 
- простор број 63. – пролаз, од 4,07 m2, 
- простор број 64. - претпростор од 3,26 

m2, 
- простор број 65. - W.C., од 1,39 m2, 
- простор број 66. - W.C., од 1,35 m2. 

 
ІІІ  

 Давањем на кориштење пословнe про-
сторијe, корисник не стиче право власништва 
у смислу одредаба Закона о стварним пра-
вима.  
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ІV 
Пословнa просторијa из члана 1. ове 

одлуке даје се на период од двије године, без 
накнаде. 

 

V 
 Туристичка организација „Петрово“ 
Петрово сносиће трошкове комуналних ус-
луга (ел. енергија, гријање, вода, одвоз смећа 
и др.) као и друге трошкове који настану 
кориштењем пословне просторије из члана 1. 
ове одлуке. 

 

VІ 
 Међусобна права и обавезе по основу 
коришћења пословнe просторијe из члана 1. 
ове одлуке  ближе ће се регулисати уговором. 
 

VІІ 
 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: 01-022-16/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

16. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. 
Одлуке о поступку давања у закуп и на ко-
риштење некретнина општине („Службени 
гласник општине Петрово“ број 14/05, 1/06 и 
6/09), чланa 37. Статута општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' број 
17/06), Скупштина општине Петрово, на сјед-
ници одржаној дана 20.12.2012.  године, дони-
јела   је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ ПОСЛОВ-
НИХ ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ НА-
РОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ПЕТРОВУ  

 

І 
 Народној библиотеци у Петрову дају се 
на кориштење без накнаде, пословне про-
сторије као дијелови Дома културе у Петрову, 
изграђеног на парцели означеној по новом 
премјеру као к.ч. број 3688/3 к.о. Петрово-
Брђани што се по старом премјеру односи на 
парцелу 155/114 к.о. Петрово-Брђани и то: 

1. у приземљу, просторије нумерисане 
према пројектној документацији као: 

- простор број 24. – улаз и степениште, 
од 9,20 м2. 

 
2. на првом спрату, просторије нумери-

сане према пројектној документацији као:  
- простор број 16. – степениште, од 

14,29 м2, 
- простор број 17. – ходник, од 7,75 м2, 
- простор број 18. – ходник, од 12,51 

м
2, 

- простор број 19. - директор библи-
отеке, од 25,69 m2, 

- простор број 20. – гардероба, од 6,57 
m2, 

- простор број 21. – предпростор, од 
6,55 m2 

- простор број 22. - санитарни чвор, од 
5,80 m2, 

- простор број 23. – архива, од 9,85 m2, 
- простор број 24. – рачуноводство, од 

16,27 m2, 
- простор број 25. – степениште, од 

7,59 м2, 
- простор број 26. – степенишни хол, 

од 22,04 м2, 
- простор број 27. – ходник, од 2,57 м2, 
- простор број 28. – предпростор, од 

1,44 м2, 
- простор број 29. – WC, 1,44 м2, 
- простор број 30. – предпростор, од 

1,50 м2, 
- простор број 31. – WC, 1,50 м2, 
- простор број 32. – библиотекарка од-

мор, од 26,97 m2, 
- простор број 33. – приручна остава, 

од 3,12 m2, 
- простор број 34. – библиотека и чи-

таоница за дјецу од 129,14 m2. 
 

3. на другом спрату, просторије 
нумерисане према пројектној документацији 
као: 

- простор број 18. – библиотека и чи-
таоница за одрасле, од 191,81 м2, 

- простор број 19. – степениште, од 
14,29 м2, 

- простор број 20. – ходник, од 7,92 м2, 
- простор број 21. – ходник, од 21,00 

м
2, 

- простор број 22. – мултимедијална 
читаоница од 75,32 m2, 

- простор број 23. – степениште, од 
9,34 м2, 



Страна 11 - Број 2            СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО           Четвртак, 23.02.2012.године 
 

- простор број 24. – степенишни хол, 
од 30,81 м2, 

- простор број 25. – предпростор од 
WC-а, од 2,57 м2, 

- простор број 26. – предпростор, од 
1,44 м2, 

- простор број 27. – WC, од 1,44 м2, 
- простор број 28. – предпростор, од 

1,50 м2, 
- простор број 29. – WC, од 1,50 м2, 
- простор број 30. - сала за књижевне 

вечери и галерија, од 130,92 m2, 
- простор број 31. – кафе-бар, од 6,92 

m2, 
- простор број 32. – остава, од 5,08 m2, 
- простор број 33. – предпростор, од 

2,23 m2, 
- простор број 34. – WC од 1,91 m2, 
- простор број 35. – WC од 1,91 m2. 

        
ІІ 

Народној библиотеци у Петрову даје се 
без накнаде и право коришћења заједничких 
дијелова зграде који служе за редовну 
употребу просторија из члана 1. ове одлуке и 
то:  

1. у приземљу, просторија нумерисана 
према пројектној документацији као  простор 
број 39. – улаз и степениште, од 14,29 m2. 
 

ІІІ 
 Давањем на кориштење пословних 
просторија, корисник не стиче право влас-
ништва у смислу одредаба Закона о стварним 
правима.  
 

ІV 
Пословне просторије из члана 1. ове 

одлуке дају се на период од двије године, без 
накнаде. 
 

V 
 Народна библиотека у Петрову сноси-
ће трошкове комуналних услуга (ел. енергија, 
гријање, вода, одвоз смећа и др.) као и друге 
трошкове који настану кориштењем послов-
них просторија из члана 1. ове одлуке. 

 

VІ 
 Међусобна права и обавезе по основу 
коришћења пословних просторија из члана 1. 
ове одлуке ближе ће се регулисати уговором. 
 

VІІ 
 Одлука  ступа  на  снагу наредног  дана 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-022-17/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

17. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних 
служби («Службени гласник Републике Срп-
ске» број  68/07), члана 37. Статута општине 
Петрово («Службени гласник општине Петро-
во» број 17/06), Скупштина општине Петрово 
на сједници одржаној дана 20.02.2012. године, 
донијела је следећу 

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Петрово даје саг-

ласност на Програм рада Добровољне ватро-
гасне јединице Петрово за 2012. годину, број 
02/12 од 03.01.2012. 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: 01-022-18/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

18. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 5. 
Закона о јавним предузећима («Службени гла-
сник Републике Српске» број  75/04. и 78/11), 
члана 37. Статута општине Петрово («Слу-
жбени гласник општине Петрово» број 17/06), 
Скупштина општине Петрово, у функцији 
Скупштине ЈКП „Вода“ Петрово,  на сједници 
одржаној дана 20.02.2012. године, донијела је 
следећу 



Страна 12 - Број 2            СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО           Четвртак, 23.02.2012.године 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО  
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
Скупштина општине Петрово даје саг-

ласност на Програм пословања ЈКП „Вода“ 
Петрово за 2012. годину, број 18/12 од 29.01. 
2012. 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: 01-022-19/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

19. 
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 20.02.2012. године, донијела је 
следећу 

 

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

2011. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о раду Скупштине општине  Петрово у 2011. 
години, број  06-013.3-1-2/12 од 06.02.2012. 
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: 01-022-20/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

20. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике  

Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
37. Статута општине Петрово («Службени 
гласник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 20.02.2012. године, донијела је 
следећу 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ 
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ У 2011. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине усваја Извјештај 

о раду Стручне службе Скупштине општине у 
периоду од 01.01. до 31.12.2011. години, број  
06-013.3-1-3/12 од 06.02.2012. 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: 01-022-21/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

21. 
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 
гласник оштине Петрово'' број: 17/06), члана 
5. под ђ. Закона о јавним предузећима (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број: 
75/04), члана 12. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике Ср-
пске'' број: 25/03), члана 27. став 2. тачке 6. 
Статута ЈКП. ''Вода'' Петрово, Скупштина оп-
штине Петрово, у улози Скупштине ЈКП. ''Во-
да'' са п.о. Петрово, на сједници одржаној 
дана 20.02.2012. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈКП. ''ВОДА''  ПЕТРОВО 
 

1. АЛЕКСАНДАР ЛАЗАРЕВИЋ из 
Сочковца, именован је за члана Надзорног 
одбора  Јавног комуналног предузећа ''Вода'' 
са п.о. Петрово.  
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2. Именовање из тачке 1. ове одлуке 
врши се на вријеме трајања мандата Над-
зорног одбора. 

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

 

Образложење: 
            На јавни конкурс за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора ЈП. ''Центар за ку-
лтуру и образовање ''Петрово'' Петрово и 
члана Надзорног одбора ЈКП. ''Вода'' са п.о. 
Петрово, број: 01-103-2/11 од 05.12.2011 годи-
не, расписан у дневном листу ''Фокус'' дана 
08.12. 2011. године, на упражњену позицију 
члана Надзорног одбора ЈКП: ''Вода'' Петрово 
пријавио се само кандидат Александар Лаза-
ревић електротехничар електронике из Соч-
ковца. 
             Поступајући у складу са чланом 10. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 25/03) и 
чланом 2. Одлуке о именовању Комисије за 
именовање чланова Надзорног одбора ЈП. 
''Центар за културу и образовање ''Петрово'' 
Петрово и члана Надзорног одбора ЈП. ''Вода'' 
Петрово (''Службени гласник општине Пет-
рово'' број: 12/11), Комисија за избор и име-
новање чланова Надзорног одбора  ЈП. ''Це-
нтар за културу и образовање ''Петрово'' Пет-
рово и члана Надзорног одбора ЈКП. ''Вода'' 
Петрово, на сједници комисије одржане дана 
16.01.2012. године, установила је да је пријава 
благовремена и потпуна а да  кандидат у све-
му испуњава опште и конкурсом тражене 
посебне услове. 
           У складу са чланом 11. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима  
Републике Српске, Комисија је заказала и са  
кандидатом обавила интервју, након чега је у 
складу са чланом 12. истог законског прописа 
својим актом број: 01-013.3-3/12 од 01.02. 
2012. године предложила да се за члана Над-
зорног одбора ЈКП. ''Вода'' Петрово именује 
г.дин. Александар Лазаревић из Сочковца и 
исти доставила Скупштини на даље разма-
трање. 
            Како је  претходни поступак проведен 
у свему по закону, односно како не попстоје 
докази да принципи и процедуре прописани 
напријед наведеним законским прописима ни-
су испоштовани и да би се предложеним име-
новањем кандидат нашао у сукобу интереса у 

смислу члана 5. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике 
Српске и члана 5. Закона о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике Срп-
ске  (''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 73/08), то је у складу са чланом 12. став 
3. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 25/03) ва-
љало одлучити као у  тачки 1.  диспозитива 
одлуке. 
            Као у тачки 2. диспозитива одлуке од-
лучено је из разлога што се именовање врши 
због попуне упражњене позиције у органу у 
току трајања његовог мандата. 
          Поука о правном лијеку:  
          Против ове одлуке није допуштена жа-
лба, али се може покренути управни спор ту-
жбом код Окружног суда у Добоју, у року од 
30 дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-1/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

22. 
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 оштине Петрово'' број: 17/06), члана 5. 
под ђ. Закона о јавним предузећима (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број 75/04), 
члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 
25/03), Скупштина општине Петрово у улози 
Скупштине ЈП. Центар за културу и обра-
зовање ''Петрово'' Петрово, на сједници одр-
жаној дана 20.02.2012. године, донијела  је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈП. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И 
ОБРАЗОВАЊЕ ''ПЕТРОВО''  ПЕТРОВО 

 

1. За чланове Надзорног одбора  ЈП. Це-
нтар за културу и образовање ''Петрово''  Петрово, 
на период од четири године, именовани су:  

•    Драгана Цвјетковић из Карановца, 
проф.енглеског језика и књижевности, 

•   Љерка Вуковић из Какмужа, наставник 
разредне наставе, 
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•   Душан Цвијановић из Петровa, дипл. 
инг. производног менаџмента. 

2. Чланови Надзорног одбора између себе 
изабраће предсједника овог органа. 

3. Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном  гласнику опш-
тине Петрово''. 

 

Образложење: 
            На јавни конкурс за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора ЈП. ''Центар за 
културу и образовање ''Петрово'' Петрово и 
члана Надзорног одбора ЈКП. ''Вода'' са п.о. 
Петрово, број: 01-103-2/11 од 05.12.2011 годи-
не, расписан у дневном листу ''Фокус'' дана 
08.12.2011. године, на упражњене позиције 
чланова Надзорног одбора ЈП. Центар за 
културу и образовање ''Петрово'' Петрово при-
јавила су се четири кандидата, Гиндер Зоран 
из Карановца, Душан Цвијановић из Петрова, 
Драгана Цвјетковић из Карановца и Љерка 
Вуковић из Какмужа. 
             Поступајући у складу са чланом 10. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 25/03) и 
члана 2. Одлуке о именовању Комисије за из-
бор и именовање чланова Надзорног одбора 
ЈП. Центар за културу и образовање ''Пет-
рово'' Петрово и члана Надзорног одбора ЈКП. 
''Вода'' Петрово (''Службени гласник општине 
Петрово'' број: 12/11), Комисија за избор и 
именовање чланова Надзорног одбора ЈП. Це-
нтар за културу и образовање ''Петрово'' и 
члана Надзорног одбора ЈКП. ''Вода'' Петрово, 
на сједници одржаној дана  16.01.2012. године 
установила је да су пријаве свих кандидата 
благовремене и потпуне а да кандидати у 
цјелости испуњавају опште и посебне услове 
тражене јавним конкурсом, изузев кандидата 
Гиндер Зорана, за кога се из приложене доку-
ментације није са сигурношћу могло уста-
новити испуњавање  посебног услова у пог-
леду искуства на пословима културе и обра-
зовања, од кога је затражен додатни доказ о 
испуњености овог услова, али је исти дана 
31.01.2012. године повукао пријаву на кон-
курс. 
           У складу са чланом 11. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим именовањима  
Републике Српске, Комисија је заказала и са : 
Цвјетковић Драганом, Вуковић Љерком и 
Цвијановић Душаном дана 01.12.2012. године 
одржала интервју, након чега је у складу са 
чланом 12. став 1. истог законског прописа  

предложила ранг листу кандидата број:        
01-013.3-3/12, рангирајући Драгану Цвјетко-
вић на позицију бр.1, Љерку Вуковић на по-
зицију бр.2 и Душана Цвијановића на по-
зицију бр.3. и исту доставила Скупштини на 
даље разматрање. 
            Како је  претходни поступак проведен 
у свему по закону, односно како не постоје 
докази да принципи и процедуре утврђени на-
пријед наведеним законским прописима нису 
испоштовани и да би именовање неког од 
кандидата са листе довело до његовог сукоба 
интереса у смислу члана 2. т. 1.1. и члана 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 25/03) и 
члана 5. Закона о спречавању сукоба интереса 
у органима власти Републике Српске (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број: 
73/08), то је у складу са чланом 12. став 3. За-
кона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 25/03) ва-
љало одлучити као у  тачки 1.  диспозитива 
одлуке. 
          Поука о правном лијеку:  
          Против ове одлуке није допуштена жа-
лба, али се може покренути управни спор 
тужбом код Окружног суда у Добоју, у року 
од 30 дана од дана пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     
                               Јово Николић, с.р. 

Број: 01-111-2/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

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), чла-
на 134. Пословника Скупштине општине Пе-
трово („Службени гласник Општине Петрово“ 
број: 10/05 и 7/07), а након разматрања  Инфо-
рмације о стању предмета који се воде у Пра-
вобранилаштву Републике Српске – Сједиште 
замјеника у Добоју за временски период од 
01.01.2011. до 31.12.2011. године, гдје се као 
тужена односно  тужилац појављује општина 
Петрово, Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 20.02.2012. године 
донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 
I 

  Скупштина општине  Петрово упозна-
ла се са Информацијом о стању предмета који 
се воде у Правобранилаштву Републике Срп-
ске – Сједиште замјеника у Добоју за време-
нски период од 01.01.2011. до 31.12.2011. го-
дине, гдје се као тужена односно  тужилац 
појављује општина Петрово, број: Јп.180/11 
од 17.01.2012. 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: 01-013.2-1/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

24. 
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), чла-
на 134. Пословника Скупштине општине Пет-
рово („Службени гласник oпштине Петрово“ 
број: 10/05 и 7/07), а након разматрања при-
једлога Одллуке о реализацији пројекта „Ене-
ргетски ефикасна улична расвјета у општини 
Петрово“, Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 20.02.2012. године 
донијела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

  Скупштина општине  Петрово тражи 
од Начелника општине да именује Комисију 
за уличну расвјету од осам чланова и да је 
сачињавају по један одборник Скупштине 
општине Петрово из мјесних заједница: 
Порјечина, Петрово, Какмуж, Сочковац, Ка-
рановац и Калуђерица, један представник 
ресорног одјељења Општинске администра-
тивне службе и једно лице по занимању еле-
ктро струке, са задатком да: 

- у року 10 дана од дана именовања, 
обиђе простор свих мјесних заједница и да са 
ресорним одјељењем, Начелнику општине да 

приједлог нове Одлуке о уличној расвјети на 
простору општине Петрово; 

- прати реализацију пројекта „Енер-
гетски ефикасна улична расвјета у општини 
Петрово“, до окончања пројекта; 

- по доношењу нове Одлуке о уличној 
расвјети на простору општине Петрово, прати 
реализацију ове одлуке; 

- по реализацији одлуке из претходне 
алинеје и завршетку пројекта „Енергетски 
ефикасна улична расвјета у општини Пет-
рово“,  поднесу о томе информацију Начел-
нику општине, како би Начелник општине 
поднио извјештај Скупштини општине. 
 

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: 01-013.2-2/12 
Датум: 21.02.2012.  
___________________________________________________________ 

25. 
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 
00380130) у износу од 3.390,00 КМ, за мјесец 
децембар 2011. године, са конта број 412300– 
Расходи за режијски материјал (1.000,00 КМ), 
414100 – Субвенције (1.000,00 КМ), 416100 – 
Дознаке на име социјалне заштите (1.000,00 
КМ) и 415200 – Грантови (390,00 КМ)  на ко-
нто број 412814 – Расходи по основу утрошка 
електричне расвјете на јавним површинама 
(2.740,00 КМ) и 412500 – Расходи за текуће 
одржавање (650,00).  

        
Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и дру-
штвене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије.                               
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Члан 3. 
           Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а биће објављена у Слу-
жбеном гласнику општине Петрово. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-284/11 
Датум: 31.12.2011.  
___________________________________________________________ 

 26. 
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 
00380130) у износу до 1.470,00 КМ, са конта 
број 412300 – Расходи за режијски материјал 
(50,00 КМ), 412600 – Расходи по основу пу-
товања и смјештаја (210,00 КМ), 412700 – Ра-
сходи за стручне услуге (50,00 КМ) и 412800 
– Расходи за услуге одржавања јавних повр-
шина и заштите животне средине (520,00 КМ)  
412900 – Остали непоменути расходи (640,00 
КМ)  на конто 412200 - Расходи по основу ут-
рошка енергије, комуналних, комуникаци-
оних и транспортних услуга, период децембар 
2011. године. 

        

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и дру-
штвене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 
                                                                              

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-285/11 
Датум: 31.12.2011.   
___________________________________________________________ 

 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 

„Центар за социјални рад“ Петрово за мјесец 
децембар 2011. године (организациони код 
00380300) у износу од 17,00 КМ, на конто 
412900 – Остали непоменути расходи. 

        
Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и дру-
штвене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 
                                                                              

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-286/11 
Датум: 31.12.2011.   
___________________________________________________________ 

 28. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10) Начелник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба: „Набавкa 
прехрамбених артикала за кухињу и средства 
за одржавање хигијене у згради општине за 
2012. годину“: предузећу СТР „ЂУРИЋ“ бр. 4  

Петрово 
  

Предузеће СТР „ЂУРИЋ“ бр. 4  из Пе-
трова изабрано је као најповољнији понуђач у 
поступку јавне набавке – „Набавка прехрам-
бених артикала за кухињу и средства за одр-
жавање хигијене у згради општине за 2012. 
годину “конкурентским позивом бр. 02-014-7-
5/12 од 16.01.2012.године. Уговор о набавци 
роба–„Набавка прехрамбених артикала за 
кухињу и средства за одржавање хигијене у 
згради општине за 2012.годину, референца бр. 
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02-014-7-11/12  закључује се након истека 15 
дана од дана када су сви понуђачи оба-
вјештени  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 наба-
вкама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10) и подзаконским актима донесеним на 
основу њега. Поступак је проводила Комисија  
за јавне набавке општине Петрово, те након 
пријема и оцјене понуда упутила препоруку 
Начелнику општине Петрово да се као најпо-
вољнији понуђач изабере: СТР „ЂУРИЋ“ бр. 
4  из Петрова, па је донесена одлука као у ди-
спозитиву. 

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  по-
ступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама БиХ  или под-
законских аката донесених на основу њега 
има право уложити приговор на поступак. 
Приговор се подноси  уговорном органу као 
првостепеној инстанци у жалбеном поступку 
у писаној форми  у року од 5 дана од дана ка-
да је подносилац приговора стекао сазнање  
или је требао да сазна за наводну повреду  
Закона о јавним набавкама , али не касније од 
једне године  од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-18/12 
Датум: 31.01.2012.   
___________________________________________________________ 

 29. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10) Начелник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци услуга: „Геоде-
тске услуге  у 2012. години“ предузећу: 

„ГЕОКОНИКА“д.о.о. из Добоја 
 

Предузеће „ГЕОКОНИКА“д.о.о. из 
Добоја  изабрано је као најповољнији понуђач 
у поступку јавне набавке – „Геодетске услуге  
у 2012. години“  конкурентским позивом бр. 
02-014-7-11/12 од 17.01.2012. године. Уговор 
о набавци услуга – „Геодетске услуге  у 2012. 

години“   референца бр. 02-014-7-11/12, закљу-
чује се након истека 15 дана од дана када су 
сви понуђачи обавјештени о избору најпо-
вољнијег понуђача. 

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

складу са одредбама Закона о јавним наба-
вкама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10) и подзаконским актима донесеним на 
основу њега. Поступак је проводила Комисија  
за јавне набавке општине Петрово, те након 
пријема и оцјене понуда упутила препоруку 
Начелнику општине Петрово да се као нај-
повољнији понуђач изабере: „ГЕОКОНИ-
КА“д.о.о. из Добоја,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 под-
законских аката донесених на основу њега 
има право уложити приговор на поступак. 
Приговор се поодноси  уговорном органу као 
првостепеној инстанци у жалбеном поступку 
у писаној 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 године  од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-15/12 
Датум: 30.01.2012.   
___________________________________________________________ 

 30. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10) Начелник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба: „Набавку 
угља за централно гријање за 2012.годину“ 

предузећу: „РУДАР“ Д.О.О. из Тузле 
 

Предузеће „РУДАР“ Д.О.О. из Тузле 
изабрано је као најповољнији понуђач у по-
ступку јавне набавке – „Геодетске услуге  у 
2012. години“  конкурентским позивом бр. 02-
014-7-9/12 oд 17.01.2012. године. Уговор о на-
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бавци роба– „Набавку угља за централно 
гријање за 2012.годину“референца бр. 02-014-
7-11/12  закључује се након истека 15 дана  од 
дана када су сви понуђачи 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 на-
бавкама БиХ (Службени гласник БиХ бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10) и подзаконским актима донесеним на 
основу њега. Поступак је проводила Комисија  
за јавне набавке општине Петрово, те након 
пријема и оцјене понуда упутила препоруку 
Начелнику општине Петрово да се као нај-
повољнији понуђач изабере: „РУДАР“ Д.О.О. 
из Тузле, па је донесена одлука као у дис-
позитиву. 

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 под-
законских аката донесених на основу њега 
има право уложити приговор на поступак. 
Приговор се поодноси  уговорном органу као 
првостепеној инстанци у жалбеном поступку 
у писаној форми  у року од 5 дана од дана ка-
да је подносилац приговора стекао сазнање  
или је требао да сазна за наводну повреду  За-
кона о јавним набавкама, али не касније од 
једне године  од  наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-16/12 
Датум: 30.01.2012.   
___________________________________________________________ 

 31. 
На основу члана 34. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10) Начелник општине Петрово, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба: „Набавку 
горива за службена возила за 2012. годину“ 

предузећу: „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д.  
из Бања Луке  

 
Предузеће „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. из 

Бања Луке изабрано је као најповољнији 
понуђач у поступку јавне набавке – „Набавку 

горива за службена возила за 2012. Го-
дину“конкурентским позивом бр.02-014-7-
10/12 од 17.01.2012. године. Уговор о набавци 
роба – „Набавку горива за службена возила за 
2012. годину“ референца бр. 02-014-7-10/12  
закључује се након истека 15 дана  од дана 
када су сви понуђачи 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 на-
бавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10) и подзаконским актима донесеним на 
основу њега. Поступак је проводила Комисија  
за јавне набавке општине Петрово, те након 
пријема и оцјене понуда упутила препоруку 
Начелнику општине Петрово да се као нај-
повољнији понуђач изабере: „НЕСТРО ПЕТ-
РОЛ“ А.Д. из Бања Луке, па је донесена одлу-
ка 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 под-
законских аката донесених на основу њега 
има право уложити приговор на поступак. 
Приговор се поодноси  уговорном органу као 
првостепеној инстанци у жалбеном поступку 
у писаној 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 године  од наводне повреде. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-7-17/12 
Датум: 30.01.2012.   
___________________________________________________________ 

 32. 
На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске», број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 5. и 6. Уговора о стипендирању 
број 02-014-6-27/09 од 31.03.2009. године, На-
челник општине Петрово, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.РАДИЋ (Живорад) РАНКА из Пет-
рова,  ослобађа  се  враћања  износа примљене  
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стипендије у износу од 2.100,00 КМ. 
2. Прималац стипендије је  19.12.2011. 

године стекао звање дипломирани инжењер 
технологије – одсјек Биохемијско инжење-
рство и биотехнологија, на Технолошко-мета-
луршком факултету универзитета у Београду, 
о чему је  26.12.2011. године обавијестио да-
ваоца стипендије и ставио се на располагање 
ради запослења на подручју општине Пет-
рово. 
 3. Давалац стипендије није у могућ-
ности да примаоцу стипендије обезбиједи 
радно мјесто на простору општине Петрово 
које одговара његовој стручној спреми, те ли-
чна примања у складу са важећим законским 
прописима. 
 4. Закључак ступа на снагу даном до-
ношења. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-5-2/12 
Датум: 31.01.2012.   
___________________________________________________________ 

 33. 
         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 глас-
ник општине Петрово“ број 17/06) те члана 
6.Одлуке о стипендирању редовних студената 
у 2012.години(„Службени гласник општине 
Петрово“ број 12/11), Начелник општине 
Петрово доноси 
 

О Д Л У К У  
О ОДАБИРУ  ЗАНИМАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ 

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 
 

Члан 1. 
            Овом одлуком утврђују се приоритет-
ни и алтернативни факултети и занимања 
ради додјеле студентских стипендија у 2012. 
години, као и број стипендиста по појединим 
занимањима. 
 

Члан 2. 
             Приоритетни факултети и занимања за 
стипендирање студената су: 

1. Природно математички факултет, 
наставник/професор математике или физике-
друга, трећа и четврта година-  2 (два) сту-
дента,                

        2. Архитектонско-грађевински факултет, 
студиј грађевине- друга, трећа, четврта и пета 
година -1 (један) студент,  
        3. Медицински факултет, студиј стомато-
логије- друга, трећа, четврта, пета и шеста 
година- 1 (један) студент, 
         

Члан 3. 
              Алтернативни факултети и занимања 
за стипендирање студената су: 
         1. Медицински факултет, студиј меди-
цине- друга, трећа, четврта, пета и шеста              
година- 1 (један) студент, 
         2. Филозофски факултет, одсјек за соци-
јални рад- друга,трећа и четврта година- 1 
(један) студент, 
         3. Филозофски факултет, одсјек за нови-
нарство- друга трећа и четврта година- 1 
(један) студент,  
         4. Пољопривредни факултет - друга, тре-
ћа и четвртa година- 1 (један) студент. 
 

Члан 4. 
              У случају недовољног броја прија-
вљених за тражена занимања, стипендије ће 
се додијелити студентима осталих факултета. 

 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-1-21/12 
Датум: 31.01.2012.   
___________________________________________________________ 

 34. 
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 2012. години («Службени гласник 
општине Петрово» број 12/11) Начелник опш-
тине Петрово доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА СТИПЕНДИРАЊА РЕ-
ДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2012. ГОДИНИ 

 

I 
У комисију за утврђивање приједлога и  
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провођења поступка  за додјелу стипендија у 
2012. 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 гла-
снику општине Петрово. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-1/12 
Датум: 07.02.2012.   
___________________________________________________________ 

 35. 
 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 
 

 Просјечна нето плата исплаћена радни-
цима Административне службе општине Пет-
рово у периоду од 01.01. до 31.12.2011. годи-
не износи 697,99 КМ (без функционера).  
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-2-21/12 
Датум: 31.01.2012.   
___________________________________________________________ 

 36. 
 На основу члана 43. и 72. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 56. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 17/06), 
а у вези са Закључком Скупштине општине 

Петрово број 01-013.2-2/12 од 21.12.2012. го-
дине, Начелник општине Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УЛИЧНУ 

РАСВЈЕТУ 
 

1. 
 Именује се Комисија за уличну рас-
вјету у општини Петрово у саставу: 

1. Ђурановић Јеленко, Виши стручни 
сарадник за инфраструктуру у општини Пет-
рово, - предсједник и координатор Комисије; 

2. Андрић Драган, одборник СО-е Пе-
трово из МЗ Карановац, - члан; 

3. Божић Боро, одборник СО-е Петро-
во из МЗ Сочковац, - члан; 

4. Томић Синиша, одборник СО-е Пет-
рово из МЗ Какмуж, - члан; 

5. Јокић Југослав, одборник СО-е Пет-
рово из МЗ Петрово, - члан; 

6. Деспотовић Душко, одборник СО-е 
Петрово из МЗ Порјечина, - члан; 

7. Милотић Милан, одборник СО-е Пе-
трово из МЗ Калуђерица, - члан; 

8. Савић Слободан, стручни сарадник 
из А.Д. „Електро Добој“ Добој, - члан. 
 

2. 
 Задатак Комисије је да у року од 10 да-
на од дана именовања, обиђе простор свих 
мјесних заједница, сагледа стање уличне рас-
вјете на цијелом подручју  општине Петрово, 
те да уважавајући: 

- техничке могућности постојеће ин-
фраструктуре за постављање уличне расвјете, 

- важност објеката (Општина, Дом зд-
равља, школе, жељезничка стајалишта, важне 
раскрснице и сл.), 

- густину насељености појединих под-
ручја, 

- број становника по мјесним заједни-
цама, 

• предложи број и распоред поставља-
ња сијаличних мјеста појединачно по мјесним 
зајдницама, тј. да Начелнику општине доста-
ви приједлог нове одлуке о уличној расвјети, 

• да прати реализацију пројекта „Енер-
гетски ефикасна улична расвјета у општини 
Петрово“ до окончања пројекта, 

• по доношењу нове одлуке о уличној 
расвјети на простору општине Петрово, прати 
реализацију исте, 
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• по реализацији одлуке и завршетку 
пројекта „Енергетски ефикасна улична рас-
вјета у општини Петрово“, поднесу о томе ин-
формацију Начелнику општине како би Наче-
лник општине поднио извјештај Скупштини 
општине. 
 

3. 
 Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у Службеном гла-
снику општине Петрово“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                др Зоран Благојевић,с.р. 

Број: 02-014-4-3/12 
Датум: 23.02.2012.   
___________________________________________________________ 

 37. 
Након сравњавања Одлуке о измјени 

Одлуке о оснивању туристичке организације 
(''Службени гласник општине Петрово'' број: 
14/11) са оригиналним текстом ове одлуке 
број 01-022-139/11 од 26.12.2011. године, уо-
чена  је  техничка  грешка која се састоји у по- 

грешно наведеној шифри дјелатности у ставу 
7. члана 2, па се на основу члана 156. Пос-
ловника Скупштине општине Петрово (''Слу-
жбени гласник општине Петрово'' број 10/05, 
7/07), врши 
 

И С П Р А В К А 
Одлуке о измјени Одлуке о оснивању 

туристичке организације 
 

1. У Одлуци о измјени Одлуке о осни-
вању туристичке организације (''Службени 
гласник општине Петрово'' број 14/11) у ставу 
7. члана 2. умјесто броја „93.12“ треба да сто-
ји број „82.30“. 

 

2. Ова исправка биће објевљена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 
         СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
         Бранислав Михајловић,дипл.правник с.р. 
 
Број: 06-013.3-1-18/12 
Датум: 23.02.2012.  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________
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