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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 2  Петрово,  05.03.2013. године          Година: XXІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 1. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05, 
118/05), а у вези са чланом 63. став 1. под 
а. Закона о уређењу простора („Службени 
гласник Републике Српске“ број 55/10), те 
члана 37. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 
17/06), Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 01.03.2013. годи-
не, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИДЕЈНОГ 
ПРОЈЕКТА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА 

 

Члан 1. 
Приступа се изради идејног рјеше-

ња и хидрауличког модела водоводног си-
стема како је предвиђено приоритетним 
планом инвестиционих мјера у Студији 
водоснабдијевања општине Петрово. 
 

Члан 2. 
Детаљи за пројектовање, посебно ће 

бити дефинисани пројектним задатком. 
 

Члан 3. 
 Средства за израду пројектно-тех-
ничке документације из члана 1. ове одлу-
ке, чији износ ће бити познат након прове-
дене тендерске процедуре, обезбјеђују се 
из буџета општине Петрово за 2013. годи-
ну са конта 513-718 - Издаци за осталу не-
материјалну непроизведену имовину (про-
јектна документација). 
 

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

Члан 5. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана 
од  дана  објављивања  у  „Службеном гла-
снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-13/13 
Датум: 01.03.2013.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05, 
118/05), члана 27. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 112/06), 
члана 37. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ број 
17/06), Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 01.03.2013. годи-
не, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧ-
НЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ M2 КОРИ-
СНЕ СТАМБЕНЕ ПОВРШИНЕ ЗА 2012. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Просјечна коначна грађевинска ци-

јена m2 корисне стамбене површине за 
2012. годину на територији општине Пет-
рово износи 700,00 КМ. 
 

Члан 2. 
Цијена утврђена у члану 1. валори-

зована сваких 3 мјесеца почев од 31.03. 
2013. године користи се као основица за 
израчунавање висине ренте за грађевинско 
земљиште, као и у свим другим управним 
поступцима које води општинска админи-
стративна служба, а у којима се предметна 
цијена користи као обрачунска основа. 

 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-14/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

3. 
На основу члана 30. алинеја 8. За-

кона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 18. Закона о систему 
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јавних служби (''Службени гласник  Репу-
блике Српске број: 68/07, 109/12 ), члана 8. 
Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број 25/93), чланa 37. Статута општине Пе-
трово (''Службени гласник општине Пет-
рово'' број 17/06), Скупштина општине Пе-
трово, на сједници одржаној дана 01.03. 
2013 године, донијела   је 

 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТО-

РА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
''ПЕТРОВО'' ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 
            Расписује се јавни конкурс за избор 
и именовање директора Туристичке орга-
низације ''Петрово'' Петрово. 
 

Члан 2. 
            Општи услови за избор и имено-
вање из  члана 1. ове одлуке прописани су  
Законом о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске ''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број: 
25/03 и 41/03 ) и Статутом. 
            Посебни услови и критеријуми за 
избор и именованје из члана 1. ове одлуке  
утврђени су Статутом Туристичке органи-
зације ''Петрово'' Петрово. 
 

Члан 3. 
            Именовање директора Туристичке 
организације ''Петрово'' Петрово врши се 
на период од четири године. 
 

Члан 4. 
            Јавни конкурс из члана 1. ове од-
луке биће објављен у ''Службеном глас-
нику Републике Српске '' и  дневном листу 
доступном  најширој јавности. 
 

Члан 5. 
            Јавни конкурс остаје отворен 15 
дана од дана последњег објављивања у 
гласилима из члана  4. ове одлуке. 
 

Члан 6. 
            Поступак избора, укључујући прег-
лед приспјелих пријава на конкурс и пре-
длагање листе приоритета-ранг листе кан-
дидата у складу са  законом спроводи Ко-
мисија за избор и именовање директора 
Туристичке организације ''Петрово'' Петро-
во. 

Члан 7. 
            Одлука ступа на снагу  наредног да-

на од дана  доношења  а биће објављена  
у ''Службеном гласнику општине Петро-
во '' и огласној плочи општине. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                          
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-15/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

4. 
На основу члана 30. алинеја 8. За-

кона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник Републике Српске'' број: 101/04, 
42/05 и 118/05),  чланa 37. Статута општи-
не Петрово (''Службени гласник општине 
Петрово'' број: 17/06), Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана 01.03. 
2013. године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА И 
КРИТЕРИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗА-

ЦИЈЕ ''ПЕТРОВО'' ПЕТРОВО 
 

I. 
            Ставља се ван снаге Одлука о утвр-
ђивању посебних услова и критерија за 
избор и именовање директора Туристичке 
организације ''Петрово'' Петрово (''Службе-
ни гласник општине Петрово'' број: 7/06, 
2/09). 

II 
            Одлука ступа на снагу  осмог   дана  

од дана објављивања  у  ''Службеном гла-
снику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                    
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-16/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

5. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), а у вези са чланом 125. став 2. под 
г. Закона о основном образовању и вас-
питању (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 74/08, 71/09, 104/11), чланом 
7. Правилника о избору и раду школског 
одбора („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 7/09), Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана  01.03. 
2013. године, утврдила је  сљедећи  
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П Р И Ј Е Д Л О Г 
за избор члана Школског одбора О.Ш. 

''Вук Караџић'' Петрово 
 

За члана Школског одбора Основне 
школе ''Вук Караџић'' Петрово, испред  оп-
штине Петрово као јединице локалне само-
управе предлаже  се: 

1. Михајловић Милорад  грађ. тех-
ничар  из Петрова.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
            Законом о основном образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“ број 74/08, 71/09 ) у члану 125. 
став 2. под г. прописано је да школски од-
бор  школе има седам чланова, које за јав-
не школе у име оснивача именује Мини-
старство, од којих једног члана на прије-
длог јединице локалне заједнице. 

Правилником о избору и раду шко-
лског одбора („Службени гласник Репуб-
лике Српске“ број: 7/09) у члану 5. пропи-
сано је да за члана школског одбора може 
бити изабрано лице које има најмање сре-
њу стручну спрему, док је у члану 8. истог 
подзаконског акта прописано да члан 
школског одбора у школи у име јединице 
локалне самоуправе може бити лице које 
има пребивалиште на подручју јединице 
локалне самоуправе, односно града. 

У складу са чланом 125. став 7. 
Закона о основном образовању и васпи-
тању, члан школског одбора може бити 
лице са најмање средњом стручном спре-
мом. Истим чланом у ставу 8. тог зако-
нског прописа прописано је да чланови 
школског одбора не могу бити лица која у 
истој школи обављају послове: 

а) директора, 
б) помоћника директора, 
в) секретара и 
г) рачуновође. 
Истовјетну забрану садржи и члан 

13.став 1. Правилника о избору и раду 
школског одбора. У ставу 2. истог члана 
истог подзаконског акта прописано је да 
члан школског одбора не може бити лице 
које је у родбинској вези, до трећег ко-
љена, са било којим чланом школског од-
бора, директором, помоћником директора, 
секретаром или рачуновођом школе у којој 
се школски одбор бира, а у ставу 3. тог 
прописа да члан школског одбора не може 
бити лице чији би избор био у супротности 
са Законом о спречавању сукоба интереса 

у органима власти Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 73/08). 

Како Михајловић Милорад  из Пет-
рова испуњава услове из члана: 5. и 8. а 
нема смретњи из члана 13. Правилника о 
избору и раду школског одбора, односно 
испуњава услове из члана 125. став 7. 
Закона о основном образовању и васпи-
тању, а његов избор не би био у супро-
тности са  Законом о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике 
Српске, цијенећи стручну спрему и иску-
ство, одлучено је као у тачки 1. овог при-
једлога. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-17/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

6. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), а у вези са чланом 95. Закона о 
средњем образовању и васпитању (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'' број: 
74/08, 106/09, 104/11), чланом 7. Прави-
лника о избору и раду школског одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 7/09), Скупштина општине Петрово, 
на сједници одржаној дана 01.03.2013. го-
дине, утврдила је  сљедећи  

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 
за избор члана Школског одбора СШЦ. 

''Петрово'' Петрово 
 

За члана Школског одбора Средњо-
школског центра ''Петрово'' Петрово, ис-
пред  општине Петрово као јединице лока-
лне самоуправе предлаже  се: 

1. Милотић Милутин, медицински 
техничар из Калуџерице, вл. СТР. ''Оз-
ренка'' Калуђерица.   

 

О б р а з л о ж е њ е 
            Законом о средњем образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“ број 74/08, 106/09, 104/11) у члану 
95. став 1. под г. прописано је да школски 
одбор средње школе има седам чланова, 
које за јавне школе у име оснивача именује 
Министарство, од којих једног члана на 
приједлог јединице локалне самоупаве из 
реда  послодаваца,  при  чему треба водити  
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рачуна о потребама тржишта рада. 
Правилником о избору и раду шко-

лског одбора („Службени гласник Репуб-
лике Српске“ број: 7/09) у члану 5. про-
писано је да за члана школског одбора мо-
же бити изабрано лице које има најмање 
срењу стручну спрему, док је у члану 8. 
истог подзаконског акта прописано да члан 
школског одбора у школи у име јединице 
локалне самоуправе може бити лице које 
има пребивалиште на подручју јединице 
локалне самоуправе, односно града. 

У складу са чланом 95. став 3. 
Закона о средњем образовању и васпи-
тању, чланови школског одбора не могу 
бити лица која у истој школи обављају 
послове: 

а) директора, 
б) помоћника директора, 
в) секретара и 
г) рачуновође. 
Истовјетну забрану садржи и члан 

13. став 1. Правилника о избору и раду 
школског одбора. У ставу 2. истог члана 
истог подзаконског акта прописано је да 
члан школског одбора не може бити лице 
које је у родбинској вези, до трећег ко-
љена, са било којим чланом школског од-
бора, директором, помоћником директора, 
секретаром или рачуновођом школе у којој 
се школски одбор бира, а у ставу 3. тог 
прописа да члан школског одбора не може 
бити лице чији би избор био у супротности 
са Законом о спречавању сукоба интереса 
у органима власти Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 73/08). 

Како кандидат Милотић Милутин 
из Калуђерице испуњава услове из члана: 
5. и 8. а нема смретњи из члана 13. Пра-
вилника о избору и раду школског одбора, 
односно испуњава услове из члана 95. став 
3. Закона о средњем образовању и вас-
питању, а његов избор не би био у супро-
тности са  Законом о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике Ср-
пске, цијенећи стручну спрему, искуство у 
привреди, а нарочито кандидата као посло-
давца, одлучено је као у тачки 1. овог при-
једлога. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-18/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

7. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 22. Породичног закона 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 54/02 и 41/08) и члана 37. Статута 
општине Петрово („Службени гласник оп-
штине Петрово“, број 17/06), Скупштина 
општине Петрово на сједници одржаној 
дана 01.03.2013. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДЕ-
ЛЕГИРАЊУ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО ЗА ПРИСУСТВО-

ВАЊЕ ЗАКЉУЧИВАЊУ БРАКОВА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о делегирању одборника 

Скупштине општине Петрово за прису-
ствовање закључивању бракова (''Службе-
ни гласник Општине Петрово'' број: 13/12) 
у члану 2. наслов: ''Мјесној канцеларији у 
Карановцу, делегирају се одборници:'' бри-
ше се а тачке: 1., 2. и 3. постају тачке: 14, 
15. и 16.  

Послије броја 16. додаје се нови 
број 17. који гласи: ''Душко Митрић из 
Сочковца''. 
 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављивања 
у „Службеном гласнику општине Петро-
во“. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-19/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

8. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 5. под г. Закона о јавним 
предузећима («Службени гласник Репуб-
лике Српске» број 75/04, 78/11), члана 37. 
Статута општине Петрово («Службени гла-
сник општине Петрово» број 17/06), Ску-
пштина општине Петрово у функцији Ску-
пштине ЈП „Центар за културу и обра-
зовање“ Петрово, на сједници одржаној да-
на 01.03.2013. године, донијела је следећу 
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О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ  ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЈП 

„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВА-
ЊЕ“ ПЕТРОВО У 2013. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 
 Усваја се План пословања ЈП „Цен-
тар за културу и образовање“ Петрово у 
2013. години, број 17-2/13 од 07.02.2013. 
године, који је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 План пословања из претходног чла-
на ове одлуке представља основ посло-
вних активности предузећа у 2013. години. 

 
Члан 3. 

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

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-022-20/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

9. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05 и 
118/05), а у вези са чланом 19. став 1. тачка 
1. Закона о систему јавних служби («Слу-
жбени гласник Републике Српске» број  
68/07. и 109/12.), члана 37. Статута опш-
тине Петрово («Службени гласник опш-
тине Петрово» број 17/06), Скупштина оп-
штине Петрово на сједници одржаној дана 
01.03.2013. године, донијела је следећу 

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГ-
РАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ПЕТ-
РОВО“  ПЕТРОВО ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Даје се сагласност на Програм рада 
и финансијски план Туристичке органи-
зације „Петрово“ Петрово за 2013. годину, 
број 01/12 од 29.10.2012. године, који је са-
ставни 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                                                                
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-21/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

10. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 101/04, 42/05 и 
118/05), а у вези са чланом 19. став 1. тачка 
1. Закона о систему јавних служби («Слу-
жбени гласник Републике Српске» број  
68/07. и 109/12.), члана 37. Статута опш-
тине Петрово («Службени гласник општи-
не Петрово» број 17/06), Скупштина опш-
тине Петрово на сједници одржаној дана 
01.03.2013. године, донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД“ ПЕТРОВО ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Програм рада 
и финансијски план ЈУ „Центар за соција-
лни рад“ Петрово за 2013. годину, број 02-
12-46/13 од 08.02.2013. године, који је сас-
тавни 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                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-22/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

11. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној управи и самоуправи („Службени гла-
сник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, и 118/05) и члана 37. Статута оп-
штине Петрово („Службени гласник опш-
тине Петрово“, број 17/06), Скупштина оп-
штине Петрово на сједници одржаној дана 
01.03.2013. године, доноси 
 

П Р О Г Р А М 
УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   
У 2013. ГОДИНИ 

 

I 
 Суштину овог Програма представ- 
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љају приходи општине Петрово који су 
законима и скупштинским одлукама пред-
виђени да се намјенски троше. Неки од 
прихода који су предвиђени законима и 
одлукама могу се користити у више сврха, 
али се овим Програмом планира трошење 
тамо гдје је то највећи интерес општине 
Петрово. 

Чланом 89. став 3. Закона о шумама 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 75/08) прописано је да управљачи 
државних шума издвајају 10% финан-
сијских средстава од вриједности продатих 
шумских дрвних сортимената, утврђене по 
цијенама у дубећем стању по цјеновнику 
Јавног предузећа „Шуме Републике Срп-
ске“.  Планирани  приход у 2013. години 
по основу ове накнаде је 60.000,00 КМ. 
Потраживања општине Петрово од ШГ 
Добој са 31.12.2012. године износе 
50.151,20 КМ, што укупно са планираним 
средствима за 2013. годину износи 
110.151,20 КМ. Имајући у виду стање у 
којем се ЈП „Шуме Републике Српске“ 
тренутно налазе и измјене „Закона о шу-
мама“, чија процедура је у току, уколико 
дође у току године до наплате потра-
живања, ова средства ћемо утрошити за 
текуће одржавање инфраструктуре (путе-
ва, мостова, уличне расвјете и др.) на 
подручју Општине. 

За ненаплаћена средства Шумском 
газдинству је упућена опомена пред тужбу.  
                                                                   

II 
Приход остварен од накнада за ко-

риштење минералних сировина по основу 
Закона о рударству, у 2013. години очекује 
се у износу од 25.000,00 КМ. Овај приход 
општина може употријебити за изградњу 
примарних инфраструктурних објеката 
који су у функцији привредног развоја и 
запошљавања (водоводи, канализација, ло-
кални путеви и слично) и контролу зашти-
те животне средине. Приход остварен од 
ових накнада ће се утрошити за израду 
проjeктне  документације, те реконструк-
цију и изградњу водоводне мреже и из-
градњу путева и мостова на подручју  опш-
тине Петрово. 
 

III 
      Приходи општине Петрово по осно-
ву Закона о заштити од пожара – Пречиш-
ћени текст („Службени гласник Републике 
Српске“ број 6/09), односе се на приходе 

које предузећа и друга правна лица која на 
територији Републике Српске обављају и 
уплаћују накнаду у висини од 0,04% од 
укупног прихода за реализацију посебних 
мјера од пожара. 
        Овај приход се уплаћује на рачун 
јавних прихода Републике Српске, а опш-
тинама се враћа 60%, према сједишту пре-
дузећа. Ова средства служе за реализацију 
пројеката техничког опремања ватрогас-
них јединица општине. 

Очекивани приход по основу ове 
накнаде за 2013. годину износи 7.600,00 
КМ, а утрошиће се за набавку ватрогасне 
опреме Добровољне ватрогасне јединице 
Петрово. 

 

IV 
У складу са Законом о пољоприв-

редном земљишту („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 96/06), предвиђена је 
накнада за промјену намјене пољоприв-
редног земљишта. Та накнада се уплаћује у 
корист буџета Републике Српске, од чега 
се 70% враћа општинама. 
       Накнада за промјену намјене пољо-
привредног земљишта у непољопривредне 
сврхе се може користити само за оспо-
собљавање за пољопривредну производњу 
неплодног земљишта, за израду основа 
заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта, испитивање плодности 
пољопривредног земљишта код домаћин-
става, као и за подстицање интегралне 
органске производње. 
       Очекивани приход по основу ове 
накнаде у 2013. години се процјењује на 
износ од 3.000,00 КМ. 
        Од ових средстава износ од 3.000,00 
КМ ће се утрошити за противградну заш-
титу инсталирану на простору општине 
Петрово. 
 

V 
Средства која се остварују по ос-

нову Закона о водама („Службени гласник 
Републике Српске“ број 50/06 и 29/09), а у 
складу са чланом 95. Закона, у 2013. го-
дини се очекују у износу од 13.200,00 КМ. 
Пренесена неутрошена средства из 2012. 
године износе  4.770,78 КМ, што укупно са 
планираним средствима износи 17.970,78 
КМ. 
      Ова средства ће се утрошити за пла-
ћање земљишта на изворишту Волујак, из-
раду пројектне документације те  изградњу 
и реконструкцију водоводне мреже на про- 
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стору општине Петрово. 
 

VI 
Буџетом општине Петрово за 2012. 

годину, на конту 781311 – Трансфери једи-
ницама локалне самоуправе за подршку 
буџету, планирано је 62.000,00 КМ. 
       Дозначена средства ће се утрошити 
на начин како слиједи: 

1.   За социјалну помоћ и здравстве-
ну заштиту корисницима новчаних давања, 
у складу са Законом о социјалној заштити   
20.000,00 КМ, 

2.   За смјештај штићеника Центра 
за социјални рад Петрово у установама 
20.000,00 КМ, 

3. Oпштинском спортском савезу 
Петрово  10.000,00 КМ, 

4. Помоћ за здравствену помоћ пе-
нзионера 10.000,00 КМ, 

5. Помоћ вишечланим породицама 
2.000,00 КМ. 
 

VII 
         Овај програм ступа на снагу осмог 
дана објављивања  у „Службеном гласнику 
општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-23/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

12. 
На основу члана 30. а у вези са 

чланом 35. став 1. Закона о локалној са-
моуправи   (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05), члана 
12. став 3. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Ср-
пске'' број 25/03, 41/03), члана 37. Статута 
општине Петрово (''Службени гласник оп-
штине Петрово'' број 17/06), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 01.03.2013.  године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕ-
ЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

1. Жељко Ђурић дипл.ецц. из Как-
мужа, именује се за начелника Одјељења 
за привреду, финансије и друштвене дјела-
тности  Административне службе општине 
Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. ове одлу- 

ке врши се на вријеме трајања мандата 
Скупштине општине Петрово, конститу-
исане након Локалних избора у Босни и 
Херцеговини  одржаних  07.10.2012. годи-
не. 

3. Одлукa ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена  
у ''Службеном гласнику општине Петро-
во''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
            На јавни  конкурс за избор и имено-
вање начелника Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности Адми-
нистративне службе општине Петрово, 
број: 02-120-6/12 од 25.12. 2012. године, 
расписан у ''Службеном гласнику Репуб-
лике Српске'' број: 122/12 од 26.12.2012. 
године и дневном листу  ''Независне но-
вине'' Бања Лука, дана 26.12.2012. године, 
пријавио се један кандидат,  Ђурић Жељко 
дипл.ецц. из Какмужа. 
              Комисија за спровођење поступка 
за избор и именовање секретара Скуп-
штине општине и начелника одјељења  Ад-
министративне службе општине, поступа-
јући у складу са чланом 2. Одлуке о име-
новању  Комисије за спровођење поступка 
за избор и именовање секретара Скуп-
штине општине и начелника одјељења  Ад-
министративне службе општине (''Службе-
ни гласник општине Петрово'' број: 13/12)  
и чланом 10. Закона о министарским,   вла-
диним   и  другим   именовањима  Републи-
ке  Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 25/03, 41/03), уврстила је кан-
дидата Ђурић Жељка у избор на упра-
вжњену позицију, и са њим обавила интер-
вју. 
           Након обављеног интервјуа на ос-
нову члана 11. Закона о министарским вла-
диним и другим именовањима Републике 
Српске, Комисија за спровођење поступка 
за избор и именовање секретара Скуп-
штине општине и начелника одјељења  
Административне службе општине писме-
ном  препоруком - ранг листом број: 01-
013.3-7/13 од 14.02.2012. године извршила 
је рангирање кандидата за позицију на-
челника Одјељења за привреду, финансије 
и друштвене дјелатности Администрати-
вне службе општине Петрово и кандидата 
Жељку Ђурића  рангирала као првог и је-
диног кандидата на препоруци- ранг листи 
и исту у складу са чланом 12. став 1. истог 
законског прописа доставила начелнику  



Страна 8 - Број 2    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак, 05.03.2013. године 
 

општине на даље поступаање. 
            Чланом 12. став 2. Закона о мини-
старским владиним и другим  именова-
њима Републике Српске прописано је да се 
сматра да је кандидат који је први на ранг- 
листи и којег је препоручила већина чла-
нова комисије за избор најуспјешније про-
шао отворену конкуренцију. 
             Законом о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике 
Српске у члану 12. став 3. прописано је да 
се осим ако за то постоје разлози ближе 
наведени у истом  ставу истог члана тог 
законског прописа, на јавну позицију име-
нује кандидат који је први на ранг листи. 
            Законом о локалној самоуправи  
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 101/04, 42/05, 118/05) у члану 35. став 
1. прописано је да на приједлог начелника 
општине односно градоначелника, скупш-
тина општине бира и именује начелнике 
одјељења административне службе једи-
нице локалне самоуправе, а у члану 119. 
став 1. истог законског прописа да се 
упражњено  радно мјесто у администра-
тивној служби јединице локалне самоу-
праве попуњава путем јавног конкурса.        
            Поступајући у складу са чланом 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи наче-
лник општине својим приједлогом број: 
02-014-2- 31/13 од 15.02.2012 године, по 
претходно проведеном јавном конкурсу  и  
запримљеној ранг листи-редоследу канди-
дата од стране комисије, за начелника 
Одјељења за привреду, финансије и дру-
штвене дјелатности Административне слу-
жбе општине Петрово предложио је Ђурић 
Жељка дипл.ецц. из Какмужа, па је одлу-
чено као у тачки 1.  диспозитива одлуке. 
 Законом о локалној самоупави, у 
члану 35. став 1. прописано је да скуп-
штина општине бира и именује начелнике 
одјељења административне службе једини-
це локалне самоуправе на вријеме трајања 
мандата скупштине општине, па је ваљало 
одлучити као у тачки 2. диспозитива од-
луке. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове од-
луке може се покренути управни спор 
тужбом  код Окружног суда у Добоју, у 
року 30. дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-4/13 
Датум: 01.03.2013.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13. 
            На основу члана 30. Закона о ло-
калној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број. 101/04, 42/05 и 
118/05), а у вези са чланом 9. став 2. Зако-
на о министарским, владиним  и другим 
именовањима Републике Српске (''Служ-
бени гласник Републике Српске'' број: 
25/03 и 41/03), Скупштина општине Петро-
во на сједници одржаној дана 01.03.2013. 
године, донијела је  

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРИС-
ТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''ПЕТРОВО'' 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за избор и 

именовање директора Туристичке органи-
зације ''Петрово'' Петрово, у саставу: 

1. Стјепановић Драган из Петрова,     
предсједник,            

2. Дујковић Драгана из Петрова,         
члан, 

3. Милотић Душан из Петрова,          
члан,            

4. Татомировић Јован из Кртове,       
члан,         

5. Трифковић Зоран  из Карановца,    
члан.             
 

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

луке је да по истеку јавног конкурса за 
избор и именовање директора Туристичке 
организације ''Петрово'' Петрово изврши: 
контролу благовремености и потпуности 
пријава поднесених по јавном конкурсу,  
контролу испуњавања тражених општих и 
посебних услова, састави листу са ужим 
избором најбољих кандидата који испу-
љавају услове за именовање, изврши инте-
рвјуе са кандидатима који уђу у ужи избор 
те на основу резултата интервјуа утврди 
редослед кандидата за оглашену позицију 
и исти достави Скупштини општине Пе-
трово на даље поступање. 

 

Члан 3. 
            Поступак из претходне тачке ове 
одлуке Комисија је дужна спровести у ро-
ку 15. дана од дана истека јавног конкурса. 
 

Члан 4. 
            Комисија из тачке 1. ове одлуке је  
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привремено радно тијело Скупштине опш-
тине Петрово и окончањем посла из члана 
2. ове одлуке има се сматрати распуште-
ним. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-5/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

14. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. а у вези са чланом 44. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 17/06), члана 
41. став 1. и 2. а у вези са чланом 56. 
Пословника Скупштине општине Петрово 
(„Службени гласник општине Петрово“ 
број: 10/05, 7/07), Скупштина општине Пе-
трово, на сједници одржаној дана  01.03. 
2013. године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
 
            ДУШКО МИТРИЋ  из  Сочковца, 
именује се за члана Комисије за избор и 
именовање Скупштине општине Петрово. 
 

Члан 2. 
            Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на вријеме трајања мандата Ску-
пштине општине Петрово, конституисане 
након Локалних избора у Босни и Хер-
цеговини одржаних 07.10.2012 године.  

 

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-6/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

15. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 

118/05), члана 37. а у вези са чланом 44. 
Статута општине Петрово („Службени гла-
сник општине Петрово“ број 17/06), члана 
41. став 1. и 2. а у вези са чланом 80. став 
2. Пословника Скупштине општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број: 10/05, 7/07), Скупштина општине 
Петрово, на сједници одржаној дана  01.03. 
2013. године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА 

СПОРТ 
 

Члан 1. 
            Душко Митрић из  Сочковца  име-
нује се за члана Савјета за спорт Скупш-
тине општине Петрово. 
 

Члан 2. 
            Именовање из члана 1. ове одлуке 
врши се на вријеме трајања мандата Ску-
пштине општине Петрово, конституисане 
након Локалних избора у Босни и Херце-
говини одржаних 07.10.2012. године.  

 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-7/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

16. 
На основу члана 30. а у вези са 

чланом 35. став 1. Закона о локалној само-
управи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 101/04, 42/05,1 18/05), члана 
12. став 3. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Ср-
пске (''Службени гласник Републике Српс-
ке'' број: 25/03, 41/03), члана 37. Статута 
општине Петрово (''Службени гласник оп-
штине Петрово'' број: 17/06), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 01.03.2013.  године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  

 

1. Драженка Максимовић дипл. 
инг. геологије из Петрова, именује се за 
начелника Одјељења за просторно уређење 
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и стамбено-комуналне послове Админис-
тративне службе општине Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. ове од-
луке врши се на вријеме трајања мандата           
Скупштине општине Петрово, конституи-
сане након Локалних избора у Босни и 
Херцеговини  одржаних  07.10.2012. годи-
не. 

3. Одлукa ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена  у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
            На јавни  конкурс за избор и име-
новање начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове  
Административне службе општине Петро-
во, број: 02-120-6/2012 од 25.12.2012. го-
дине, расписан у дневном листу ''Неза-
висне новине'' Бања Лука дана 26.12.2012. 
године и ''Службеном гласнику Републике 
Српске'' број: 122/12, пријавило се двоје 
кандидата: Драженка Максимовић дипл. 
инж.геологије из Петрова и Маја (Ђура-
новић) Јатић дипл. инж. арх. из Лукавца.  
           Комисија за спровођење поступка за 
избор и именовање секретара Скупштине 
општине и начелника одјељења Админис-
тративне службе општине, поступајући у 
складу са чланом 2. Одлуке о именовању 
Комисије за спровођење поступка за избор 
и именовање секретара Скупштине општи-
не и начелника одјељења Административне 
службе општине (''Службени гласник 
општине Петрово'' број 13/12)  и чланом 10. 
Закона   о  министарским,   владиним   и  
другим  именовањима   Републике  Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 25/03, 41/03), на основу принципа из 
члана 3. тог законског прописа, уврстила је 
кандидаткињу Максимовић Драженку ди-
пл.инг.геологије из Петрова у избор на 
упражњену позицију и са њом обавила 
интервју, јер је у поступку контроле потпу-
ности пријава и испуњавања услова конку-
рса установљено да је пријава Маје Јатић 
из Лукавца непотпуна, те да именована не 
испуњава услов у погледу радног искуства. 

Након обављеног интервјуа, на ос-
нову  члана 11. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске, Комисија за провођење 
поступка за избор и именовање секретара 
Скупштине општине и начелника одјеље-
ња Административне службе општине, пи-
сменом препоруком - ранг листом број: 01-

013.3-7/13 од 14.02.2013. године извршила 
је рангирање кандидата за позицију наче-
лника Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове Администра-
тивне службе општине Петрово и  канди-
даткињу Драженку Максимовић  ранги-
рала као првог и јединог кандидата на 
препоруци - ранг листи, и исту у складу са 
чланом 12. истог законског прописа, до-
ставила начелнику општине на даље 
поступање. 
            Чланом 12. став 2. Закона о мини-
старским владиним и другим  именова-
њима Републике Српске прописано је да се 
сматра да је кандидат који је први на ранг- 
листи и којег је препоручила већина чла-
нова комисије за избор најуспјешније про-
шао отворену конкуренцију. 
            Законом о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
у члану 12. став 3. прописано је да се осим 
ако за то постоје разлози ближе наведени у 
истом ставу истог члана тог законског 
прописа, на јавну позицију именује канди-
дат који је први на ранг листи. 
            Законом о локалној самоуправи  
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 101/04, 42/05, 118/05) у члану 35. став 
1. прописано је да на приједлог начелника 
општине односно градоначелника, скупш-
тина општине бира и именује начелнике 
одјељења административне службе једини-
це локалне самоуправе, а у члану 119. став 
1. истог законског прописа да се упражње-
но  радно мјесто у административној слу-
жби јединице локалне самоуправе попу-
њава путем јавног конкурса           
            Поступајући у складу са чланом 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи на-
челник општине својим приједлогом број: 
02-014-2-31/13 од 15.02.2013 године, по 
претходно проведеном поступку јавне 
конкуренције  и  запримљеној ранг листи-
редоследу кандидата  од стране комисије, 
за начелника  Одјељења за просторно уре-
ђење и стамбено-комуналне послове Ад-
министративне службе општине Петрово 
предложио Драженку Максимовић дипл. 
инг. геологије из Петрова, па је одлучено 
као у тачки 1. диспозитива одлуке. 
 Законом о локалној самоупави, у 
члану 35. став 1. прописано је да скуп-
штина општине бира и именује начелнике 
одјељења административне службе једини-
це локалне самоуправе на вријеме трајања 
мандата скупштине општине, па је ваљало 
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одлучити као у тачки 2. диспозитива од-
луке. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове од-
луке може се покренути управни спор ту-
жбом  код Окружног суда у Добоју, у року 
30. дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-8/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

17. 
На основу члана 30. а у вези са 

чланом 35. став 1. Закона о локалној само-
управи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05), члана 
12. став 3. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Ср-
пске'' број 25/03, 41/03), члана 37. Статута 
општине Петрово (''Службени гласник оп-
штине Петрово'' број: 17/06), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 01.03.2013. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕ-

ЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ  
 

1. ЈУЛИЈАНА ИЛИЧИЋ  дипл. пра-
вник из Карановца, именује се за начел-
ника Одјељења за општу управу Админи-
стративне службе општине Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. ове одлуке 
врши се на вријеме трајања мандата Скуп-
штине општине Петрово, конституисане 
након Локалних избора у Босни и Херце-
говини  одржаних  07.10.2012. године. 
        3. Одлукa ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављена  
у ''Службеном гласнику општине Пет-
рово''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
            На јавни конкурс за избор и име-
новање начелника Одјељења за општу уп-
раву  Административне службе општине 
Петрово, број: 02-120-6/12 од 25.12. 2012 
године, расписан у дневном листу ''Не-
зависне новине'' дана 26.12.2012. године и 
''Службеном гласнику Републике Српске'' 
број: 122/12 од 26.12.2012. године, прија-
вила се Јулијана Иличић дипл.правник из 
Карановца.  
              Комисија за спровођење поступка 
за избор и именовање: секретара Скупш-

тине општине и начелника одјељења Адми-
нистративне службе општине, поступајући 
у складу са чланом 2. Одлуке о именовању 
Комисије за провођење поступка за избор и 
именовање: секретара Скупштине општине 
и начелника одјељења  Административне 
службе општине (''Службени гласник оп-
штине Петрово'' број: 13/12) и чланом 10. 
Закона  о  министарским,   владиним   и  
другим  именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 25/03, 41/03), на основу принципа из 
члана 3. тог законског прописа, уврстила је  
кандидаткињу Јулијану Иличић у избор на 
упражњену позицију, и са њом обавила 
интервју. 
             Након обављеног интервјуа, на 
основу  члана 11. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Репуб-
лике Српске, Комисија за спровођење 
поступка за избор и именовање: секретара 
Скупштине општине и начелника одје-
љења  Административне службе општине, 
писменом  препоруком - ранг листом број: 
01-013.3-7/13 од 14.02.2013 године, изв-
ршила је рангирање кандидата за позицију 
начелника Одјељења за општу управу  
Административне службе општине Пет-
рово и кандидаткињу Јулијану Иличић  ра-
нгирала као првог и јединог кандидата на 
препоруци- ранг листи, и листу у складу са 
чланом 12. става 1. истог законског про-
писа, доставила начелнику општине на да-
ље поступање. 
            Чланом 12. став 2. Закона о минис-
тарским владиним и другим  именовањима 
Републике Српске прописано је да се сма-
тра да је кандидат који је први на ранг- 
листи и којег је препоручила већина чла-
нова комисије за избор најуспјешније про-
шао отворену конкуренцију. 
            Законом о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
у члану 12. став 3. прописано је да се, осим 
ако за то постоје разлози ближе наведени у 
истом ставу истог члана тог законског 
прописа, на јавну позицију именује кан-
дидат који је први на ранг листи. 
            Законом о локалној самоуправи  
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 101/04, 42/05, 118/05) у члану 35. став 
1. прописано је да на приједлог начелника 
општине односно градоначелника, скуп-
штина општине бира и именује начелнике 
одјељења административне службе једини-
це локалне самоуправе, а у члану 119. став 
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1. истог законског прописа да се упраж-
њено  радно мјесто у административној 
служби јединице локалне самоуправе 
попуњава путем јавног конкурса.         
            Поступајући у складу са чланом 35. 
став 1. Закона о локалној самоуправи на-
челник општине својим приједлогом број: 
02-014-2-31/13 од 15.02.2013. године, по 
претходно проведеном јавном конкурсу и 
запримљеној ранг листи-редоследу канди-
дата од стране комисије, за начелника  Од-
јељења за општу управу  Административне 
службе општине Петрово предложио је 
Јулијану Иличић  дипл.правника из Кара-
новца, па је одлучено као у тачки 1. дис-
позитива одлуке. 
 Законом о локалној самоупави, у 
члану 35. став 1. прописано је да скуп-
штина општине бира и именује начелнике 
одјељења административне службе једи-
нице локалне самоуправе на вријеме тра-
јања мандата скупштине општине, па је 
ваљало одлучити као у тачки 2. диспо-
зитива одлуке. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове од-
луке може се покренути управни спор 
тужбом  код Окружног суда  у Добоју, у 
року 30. дана од дана пријема. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-111-9/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

18. 
На основу члана 30. а у вези са 

чланом 34. став 1. Закона о локалној са-
моуправи   (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05), члана 
12. став 3. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Ср-
пске'' број 25/03, 41/03), члана 37. Статута 
општине Петрово (''Службени гласник оп-
штине Петрово'' број 17/06), Скупштина 
општине Петрово, на сједници одржаној 
дана 01.03.2013.  године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ  СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  ПЕТРОВО 
 

1. Бранислав Михајловић дипл. 
правник из Петрова, именује се за сек-
ретара Скупштине општине Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. диспо-
зитива ове одлуке врши се на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине Пет-
рово, конституисане након Локалних из-
бора у Босни и Херцеговини, одржаних  
07.10.2012. године. 
       3. Одлукa ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а биће објављена  у 
''Службеном гласнику општине Петрово''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
На јавни конкурс за избор и име-

новање секретара Скупштине општине Пе-
трово, број: 02-120-6/2012. од 25.12.2013. 
године, расписан у дневном листу  ''Неза-
висне новине'' дана 26.12.2012. године и 
''Службеном гласнику Републике Српске'' 
број: 122/12, пријавио се  кандидат  Брани-
слав Михајловић дипл.правник из Петрова.  

Комисија за спровођење поступка за 
избор и именовање: секретара Скупштине 
општине и начелника одјељења  Админи-
стративне службе општине, поступајући у 
складу са чланом 2. Одлуке о именовању  
Комисије за спровођење поступка за избор 
и именовање: секретара Скупштине општи-
не и начелника одјељења  Администра-
тивне службе општине (''Службени гласник 
општине Петрово'' број: 13/12)  и чланом 
10. Закона   о  министарским,   владиним   и  
другим   именовањима   Републике  Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'' 
број: 25/03, 41/03), на основу принципа из 
члана 3. тог законског прописа, уврстила је  
кандидата Михајловић Бранислава у избор 
на управжњену позицију, и са њим обавила 
интервју. 
            Чланом 12. став 2. Закона о мини-
старским владиним и другим  именова-
њима Републике Српске прописано је да се 
сматра да је кандидат који је први на ранг- 
листи и којег је препоручила већина чла-
нова комисије за избор најуспјешније про-
шао отворену конкуренцију. 
             По обављеном интервју, на основу 
члана 11. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике 
Српске, Комисија за провођење поступка 
за избор и именовање: секретара Скуп-
штине општине и начелника одјељења  Ад-
министративне службе, дана 14.02.2012. 
године у складу са чланом 12. став 1. истог 
законског прописа извршила је рангирање 
кандидата за позицију секретара Скуп-
штине општине Петрово и препорком - 
ранг листом број: 01-013.3-6/13 кандидата 
Михајловић Бранислава дипл.правника из 
Петрова рангирала као првог и јединиог 
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кандидата у препоруци-ранг листи и исту 
доставила Скупштини општине Петрово на 
даље поступање, са приједлогом да се 
именовани кандидат именује за секретара 
Скупштине општине Петрово. 
            Како је у члану 12. став 3. Закона о 
министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске прописано да 
се осим ако за то постоје разлози ближе 
наведени у истом  ставу истог члана тог 
законског прописа, на јавну позицију име-
нује кандидат који је први на ранг листи у 
складу са постојећим законима, правилима 
и прописима, а како је поступак јавне 
конкуренције у свему проведен у складу са 
законом, то је одлучено као у тачки 1. 
диспозитива одлуке. 
            Законом о локалној самоупави, у 
члану 34. став 1. прописано је да скуп-
штина општине бира и именује секретара 
скупштине на вријеме трајања мандата 
скупштине општине, па је ваљало одлу-
чити као у тачки 2. диспозитива одлуке. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове од-
луке може се покренути управни спор 
тужбом код Окружног суда у Добоју, у 
року 30. дана од дана пријема. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-10/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

19. 
            На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број 101/04, 42/05, 
118/05), члана  37. Статута општине Пет-
рово (''Службени гласник оштине Петрово'' 
број: 17/06), а у вези са чланом 56. став 1. 
Пословника Скупштине општине Петрово 
(''Службени гласник општине Петрово'' 
број: 10/05, 7/07), Скупштина општине Пе-
трово на сједници одржаној дана 01.03. 
2013. године, донијела  је 

 

О Д Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
 

Члан 1. 
            ОБРАД ПУШЕЉИЋ из Петрова, 
разрјешава се дужности члана Комисије за 
избор и именовање Скупштине општине 
Петрово, на лични захтјев. 
 

Члан 2. 
            Одлука ступа на снагу наредног да  

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                
                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-11/13 
Датум: 01.03.2013.  
_______________________________________________________ 

20. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Српске'' број: 101/04, 42/05, 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Пет-
рово“ број 17/06), а у вези са чланом 80. 
став 2.  Пословника Скупштине општине 
Петрово („Службени гласник општине 
Петрово“ број 10/05, 7/07), Скупштина оп-
штине Петрово на сједници одржаној дана 
01.03.2013. године, донијела је сљедећу 
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА 

СПОРТ 
 

Члан 1. 
            Југослав Јокић  из Петрова, разрје-
шава се дужности члана Савјета за спорт 
Скупштине општине Петрово, на лични 
захтјев. 
 

Члан 2. 
            Одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а биће објављена у 
''Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                          
                   Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-12/13 
Датум: 01.03.2013.  
______________________________________________________ 

21. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о из-
вршењу Плана одржавања локалних путе-
ва и улица у 2012 години, Скупштина опш-
тине Петрово на сједници одржаној дана 
01. марта.2013. године донијела је сљедеће 

 

З А К Љ У Ч  К Е 
 

I 
            Скупштина   општине   Петрово  не  
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прихваћа Извјештаја о извршењу Плана 
одржавања локалних путева и улица у 
2012. години, број: 05/1-36-12/13 од 17.01. 
2013. године и Допуну тог извјештаја 
(Допуна извјештаја о урађеним пословима 
на поправци и санацији локалних улица и 
путева на општини Петрово у 2012. годи-
ни) број: 03-30-1-36/13 од 21.02.2013. годи-
не. 
 

II 
           Скупштина општине Петрово конс-
татује да набавка 970 m3 каменог агрегата- 
ризле од Каменолома Дријенча из Грача-
нице, превоз и уградња на путним прав-
цима ближе наведеним у Допуни извјеш-
таја о урађеним пословима на поправци и 
санацији локалних улица и путева на 
општини Петрово у 2012. години, број: 03-
30-1-36/13 од 21.02.2013. године, чија је 
укупна вриједност 14.130,00 КМ нису 
урађени на законит и транспарентан начин, 
јер: одлуку о набавци није донијела Ску-
пштина општине Петрово већ Начелник 
општине, посипни материјал и путни пра-
вци на којима је уграђен нису планирани 
Планом одржавања локалних путева и 
улица у 2012. години (''Службени гласник 
општине Петрово'' број: 5/12 и 8/12) нити 
било којим другим актом Скупштине оп-
штине, није проведен поступак јавне на-
бавке роба и услуга како је то прописано 
Законом о јавним набавкама Босне и Хер-
цеговине, и није извршен надзор од стране 
одговорних лица Административне службе 
општине, већ од стране више поименично 
неодређених лица са којима претходно 
нису закључени уговори о надзору/кон-
троли радова. 
           Имајући у виду предње Скупштина 
општине сматра да постоји основ сумње да 
се у конкретном случају ради о неса-
вјесном раду у служби и да су напријед 
наведене радње извршене злоупотребом 
службеног положаја или овлашћења, па 
тражи од надлежних органа да путем ов-
лашћених службених лица утврде право 
стање ствари и у зависности од утврђеног 
чињеничног стања изврше предузимање 
мјера у складу са законом. 
 

III 
 Ови закључци ступају на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављени у ''Службеном гласнику опш- 
 

тине Петрово''. 
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                     

                   Стјепановић Зоран, с.р. 
Број: 01-013.2-15/13 
Датум: 01.03.2013.  
______________________________________________________ 

22. 
На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о 
кандидованим, окончаним и нереализова-
ним пројектима у 2012. години са прије-
длогом мјера за реализацију, Скупштина 
општине Петрово на сједници одржаној 
дана 01. марта. 2013. године донијела је 
сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
            Скупштина општине Петрово не 
прихваћа Извјештаја о кандидованим, око-
нчаним и нереализованим пројектима у 
2012. години са приједлогом мјера за ре-
ализацију, број: 03-30-1-27/13 од 13.02. 
2013. године, јер неподржава ненамјенско 
трошење средстава  донираних за потребе 
деминирања долине ријеке Спрече од 
стране Провинције Падова и Фондације 
банке за штедњу из Падове и Ровига у 
износу од 12.500,00 € , а како је то,  пошто 
су претходно одржани Локални избори у 
Босни и Херцеговини 2012. године урађено 
одлуком Начелника општине Петрово, 
број: 02-014-1-319/12 од 23.10.2012 године.  
            Скупштина општине сматра да се у 
конкретном случају ради о несавјесном 
раду у служби, па тражи од надлежних 
органа да путем овлашћених службених 
лица утврде право стање ствари и у за-
висности од утврђеног чињеничног стања 
изврше предузимање мјера у складу са 
законом. 

II. 
 Ови закључци ступају на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављени у ''Службеном гласнику општи- 
не Петрово''. 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                   Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-16/13 
Датум: 01.03.2013. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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23. 
           На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о на-
плати такси у 2012. години, Скупштина оп-
штине Петрово на сједници одржаној дана 
01. марта.2013. године донијела је сљедеће 

 

З А К Љ У Ч  К Е 
 

I 
            Скупштина општине Петрово прих-
ваћа Извјештаја о наплати такси у 2012. 
години, број: 02-014-2-33/13 од 18.02.2013 
године али сматра да је наплата Опш-
тинске административне таксе у извјеш-
тајном периоду на незадовољавајућем ни-
воу па тражи од Пореске управе Републике 
Српске, као органа надлежног за наплату 
јавних прихода да предузме мјере на на-
плати неуплаћеног припадајућег дијела та-
кси на истакнуту фирму у износу од 
19.486,15 КМ.   
 

II 
           Скупштина општине Петрово тражи 
од Начелника општине Петрово и Од-
јељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Административне слу-
жбе општине да комунални полицајац од-
мах приступи непосредном надзору/кон-
троли наплате комуналне таксе на терену, 
а виши стручни сарадник за стамбено-ко-
муналне послове да досљедно врши пра-
ћење наплате комуналних такси, у складу 
са описом послова и задатака. 
 

III 
 Ови закључци ступају на снагу на-
редног дана од дана доношења, а биће 
објављени у ''Службеном гласнику опш-
тине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                   Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-17/13 
Датум: 01.03.2013.  
______________________________________________________ 

24. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пе-
трово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о ре-
ализацији скупштинских одлука и закљу-
чака у 2012. години, Скупштина општине 
Петрово на сједници одржаној дана 01.03. 
2013. године донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
           Скупштина општине Петрово усваја 
Извјештај o реализацији скупштинских од-
лука и закључака у 2012. години, број 04/1-
21-1-10/13 од 20.02.2013. године. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а биће објав-
љен у ''Службеном гласнику општине Пет-
рово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                   Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-18/13 
Датум: 01.03.2013.  
______________________________________________________ 

25. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о ут-
рошку намјенских средстава из буџета оп-
штине Петрово у 2012. години, Скупштина 
општине Петрово на сједници одржаној 
дана 01.03.2013. године донијела је сље-
дећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
           Скупштина општине Петрово усваја 
Извјештај о утрошку намјенских средстава 
из буџета општине Петрово у 2012. годи-
ни, број 02-014-2-28/13 од 13.02.2013. го-
дине. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наред- 
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ног дана од дана доношења, а биће објав-
љен у ''Службеном гласнику општине Пет-
рово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                   Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-19/13 
Датум: 01.03.2013.  
______________________________________________________ 

26. 
           На основу члана 30. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 37. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник Општине Петрово“ број: 
17/06), члана 134. Пословника Скупштине 
општине Петрово („Службени гласник oп-
штине Петрово“ број: 10/05 и 7/07), а на-
кон разматрања Извјештаја о рјешавању 
предмета у управном поступку у 2012. го-
дини, Скупштина општине Петрово на 
сједници одржаној дана 01.03.2013. године 
донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
           Скупштина општине Петрово усваја 
Извјештај о рјешавању предмета у управ-
ном поступку у 2012. години, број 04/1-21-
1-7/13 од 15.02.2013. године. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                   Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-20/13 
Датум: 01.03.2013.  
______________________________________________________ 

27. 
           На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Годишњег извје-
штаја о мониторингу реализације актив-
ности „Акционог плана социјалног укљу-
чивања у систем социјалне/дјечије заштите 
у односу на област водоснабдијавања у оп-
штини Петрово за 2011/2012 годину“, Ску-
пштина општине Петрово на сједници од-

ржаној дана 01.03.2013. године донијела је 
сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
           Скупштина општине Петрово усваја 
Годишњи извјештај о мониторингу реали-
зације активности „Акционог плана соци-
јалног укључивања у систем социјалне/дје-
чије заштите у односу на област водо-
снабдијавања у општини Петрово за 2011/ 
2012. годину“, број 06-38/13 од 18.02. 2013. 
године. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                            
                   Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-21/13 
Датум: 01.03.2013.  
______________________________________________________ 

28. 
           На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пе-
трово („Службени гласник Општине Пет-
рово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о ра-
ду Одјељења за привреду, финансије и 
друштвене дјалтности за 2012. годину, 
Скупштина општине Петрово на сједници 
одржаној дана 01.03.2013. године донијела 
је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
           Скупштина општине Петрово усваја 
Извјештај o раду Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјалтности за 2012. 
годину, број 03-30-1-26/13 од 12.02.2013. 
године. 
 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а биће објав-
љен у ''Службеном гласнику општине Пе-
трово''. 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                   Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-22/13 
Датум: 01.03.2013.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 



Страна 17 - Број 2    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак, 05.03.2013. године 
 

29. 
           На основу члана 30. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник Општине Петро-
во“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
Скупштине општине Петрово („Службени 
гласник oпштине Петрово“ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања Извјештаја о 
стању у области цивилне заштите и спа-
шавања и раду Службе цивилне заштите 
Oпштине Петрово за 2012. годину, Скуп-
штина општине Петрово на сједници од-
ржаној дана 01.03.2013. године донијела је 
сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
           Скупштина општине Петрово усваја 
Извјештај o стању у области цивилне заш-
тите и спашавања и раду Службе цивилне 
заштите Oпштине Петрово за 2012. годину, 
број 04/4-81-1-10/13 од 15.02.2013. године. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         
                   Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-23/13 
Датум: 01.03.2013.  
______________________________________________________ 

30. 
На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 37. Статута општине Петро-
во („Службени гласник Општине Петрово“ 
број: 17/06), члана 134. Пословника Скуп-
штине општине Петрово („Слу-жбени гла-
сник Општине Петрово “ број: 10/05 и 
7/07), а након разматрања  Информације о 
регулисању пословног односа између Оп-
штине Петрово и предузећа „Славуј“ доо. 
Брчко, по основу закупа земљишта, Скуп-
штина општине Петрово на сједници одр-
жаној дана 01.03.2013. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  Скупштина општине Петрово упоз-
нала се са Информацијом о регулисању по-

словног односа између Општине Петрово 
и предузећа „Славуј“ доо. Брчко, по ос-
нову закупа земљишта, број: 02-014-2-
38/13 од 19.02.2013. године и прихвата је. 
 

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

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              
                   Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-24/13 
Датум: 01.03.2013.  
______________________________________________________ 

31. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130) за мјесец децембар 2012. 
године, 

са конта 411111 - Расходи за осно-
вну плату 100,00 КМ 

на конто 411211- Расходи за накна-
де за превоз на посао и са посла 100,00 
КМ.     
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и 
финансије. 
                                                                              

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

 

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

Број: 02-014-1-30/13 
Датум: 06.02.2013.  
_______________________________________________________ 

32. 
На основу члана 43. Закона о 

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

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130) за мјесец децембар 2012. 
године, 

са конта 412933 - Расходи за бруто 
накнаде  члановима управних и надзорних 
одбора 240,00 КМ 

на конто 416129 - Остале текуће 
дознаке 240,00 КМ. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и 
финансије. 
                                                                              

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

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

Број: 02-014-1-32/13 
Датум: 07.02.2013.  
_______________________________________________________ 

33. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130) за мјесец јануар 2013. го-
дине, 

са конта 516100 - Издаци за залихе 
материјала, робе и сл. 40,00 КМ 

на конто 517111 - Издаци по основу 
разлике излазног и улазног пореза 40,00 
КМ 
 

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

штвене дјелатности, Одсјек за буџет и фи-
нансије. 
                                                                              

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

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

Број: 02-014-1-37/13 
Датум: 19.02.2013.  
_______________________________________________________ 

34. 
На основу члана 43. Закона о ло-

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

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130) за мјесец децембар 2012. 
године, 

са конта 412200 - Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, комуникац. 
и транспортних услуга 4.000,00 КМ 

на конто 412812 - Расходи за услуге 
зимске службе 4.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и 
финансије. 
                                                                              

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног 

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

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

Број: 02-014-1-38/13 
Датум: 20.02.2013.  
_______________________________________________________ 

35. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130) за мјесец јануар 2013. го-
дине, 

са конта 416129 - Остале текуће до-
знаке 1.000,00 КМ 

на конто 415213 - Српска пра-
вославна црквена општина Петрово 
1.000,00 КМ. 
 

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

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

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

Број: 02-014-1-40/13 
Датум: 20.02.2013.  
_______________________________________________________ 

36. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово( организациони 
код 00380130) за мјесец децембар 2012. 
године, 
           са конта 414100 - Субвенције    
5.800,00 КМ 
     са конта 415200 - Грантови у земљи 
6.000,00 КМ 
     са конта 513700 - Издаци за нема-
теријалну непроизведену имовину 
24.060,00 КМ 
     на конто 412950 - Расходи по суд-
ским рјешењима 35.860,00 КМ. 
     

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује  

се Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и 
финансије. 
                                                                              

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

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-1-41/13 
Датум: 21.02.2013.  
_______________________________________________________ 

37. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ФОР-

МИРАЊЕ ЛИСТЕ ПРИОРИТЕТА ЗА ПО-
ДЈЕЛУ ПОКРЕТНЕ ВОЈНЕ ИМОВИНЕ 

 
Члан 1. 

Именује се Комисија за формирање 
листе приоритета за подјелу покретне вој-
не имовине у саставу: 

1. Симић Владо, предсједник, 
2. Благојевић Раденко, члан, 
3. Марјановић Брано, члан. 

     
Члан 2. 

             Задатак комисије јесте: 
- да изврши преглед стања покретне 

војне имовине која је дата општини на 
управљање и располагање, 

- утврди основне параметре за по-
дјелу имовине у зависности од првен-
ствено потреба Општине и општинских 
служби, буџетских корисника и осталих 
правних или/и физичких лица, а у сврху 
заштите и спашавања, 

- да на основу поднешених захтјева 
а према утврђеним парметрима, састави 
листу приоритета за подјелу имовине у 
складу са поднешеним захтјевом и исту 
достави Начелнику општине на сагласност. 
                                                                              

Члан 3. 
           Рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављено 
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у „Службеном гласнику општине Пет-
рово“. 
 

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

Број: 02-014-4-3/13 
Датум: 08.02.2013.  
_______________________________________________________ 

38. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине Пе-
трово („Службени гласник општине Пет-
рово“ број 17/06), члана 4. Правилника о 
начину и роковима извршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем („Службени гласник РС“ број 
71/10) начелник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 
О  ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 
 

Члан 1. 
Ради утврђивања стварног стања во-

јне опреме и усклађивања књиговодстве-
ног стања са ставрним стањем, именује се 
пописна комисија у саставу: 

1. Владо Симић, предсједник коми-
сије 

2. Мићо Радељић, члан комисије 
3. Раденко Благојевић, члан коми-

сије 
     

Члан 2. 
             Задатак комисије из члана 1. ове 
одлуке је да изврши попис војне имовине 
коју је Влада Републике Српске дала на 
кориштење Општини, са стањем на дан 
21.12.2013. године. 
                                                                              

Члан 3. 
 Пописна комисија извршит ће по-
пис у времену од 10 до 20.02.2013. године 
те саставити Извјештај о извршеном попи-
су и приједлог расподјеле тих средстава  у 
циљу општег добра. 
 

Члан 4. 
Пописна комисија је дужна да бла-

говремено прије почетка пописа утврди 
свој план рада по коме ће вршити попис и 
исти достави начелнику општине. 
 

Члан 5. 
           Ова одлука  ступа на снагу наредног  

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

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

Број: 02-014-4-4/13 
Датум: 11.02.2013.  
_______________________________________________________ 

39. 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 
Просјечна нето плата исплаћена 

радницима Административне службе 
општине Петрово у периоду од 01.01. до 
31.12.2012. године износи 723,45 КМ (без 
функционера). 

 

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

Број: 02-014-2-32/13 
Датум: 15.02.2013.  
_______________________________________________________ 

40. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05), члана 19. став 3. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 68/07, 109/12) Начел-
ник општине Петрово, дана 22.02.2013. го-
дине, доноси 
 

О Д Л У К У 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ УСТАНОВЕ 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на Статут о изм-

јени Статута Туристичке организације 
„Петрово“ Петрово, број 02/13 од 20.02. 
2013. године. 
     

Члан 2. 
           Одлука  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном глас-
нику општине Петрово“. 
 

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

Број: 02-014-1-42/13 
Датум: 22.02.2013.  
_______________________________________________________ 

41. 
           На основу члана 1. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Слу-
жбени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10), 
Упутствa о примјени Закона о јавним наба-
вкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
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03/05 и 24/09) и члана 56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Пе-
трово“ 17/06), Начелник општине Петрово 
д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке за на-
бавку роба: „Набавка угља за централно 

гријање за 2013. годину са услугом 
превоза“  

 

Члан 1. 
   Приступа се поступку јавне набавке 
за набавку роба: „Набавка угља за центра-
лно гријање за 2013. годину са услугом 
превоза“, путем конкурентског позива без 
објаве обавјештења у Службеном  гласни-
ку БиХ –  трећи пут.  
 

Члан 2. 
Оквирна вриједност предметне на-

бавке је планирана Планом јавних набавки 
за 2013. годину  у оквиру позиције бр. 2 
Набавка угља за централно гријање која 
износи 17.000 КМ, при чему  процјењена 
вриједност ове набавке износи  9.000 КМ. 
Дата средства ће се обезбједити из буџета 
општине Петрово са конта број: 412 214 
Расходи по основу  утрошка угља, 412 249 
Расходи за услуге превоза.  

 
Члан 2. 

Задужује се Самостални стручни са-
радник за инвестиције, јавне набавке и 
послове развојa да испрати поступак пре-
дметне набавке са потребном докумета-
цијом, те Комисија за предметну набавку  
да у складу са Законом о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 49/04, 
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) изврши отварање и вредновање по-
нуда, и предложи најповољнијег понуђача 
за наведену набавку. 
 

Члан 3. 
   Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

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

Број: 02-014-7-20/13 
Датум: 13.02.2013.  
_______________________________________________________ 

42. 
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 и 60/10) и члана 56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник општине Пе-
трово“ 17/06), Начелник општине Петрово 
д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о додјели уговора о набавци роба: „Наба-
вка канцеларијског материјала за потребе 
административне службе Општине Петро-
во за 2013.годину“, референца 02-014-7-

16/13  од 01.02.2013.године, ОТР 
„КЊИЖАР“ из Добоја 

 

ОТР „КЊИЖАР“ из Добоја, изаб-
ран је као најповољнији понуђач у посту-
пку јавне набавке  „Набавка канцелари-
јског материјала за потребе администра-
тивне службе Општине Петрово за 2013. 
годину“, референца 02-014-7-16/13  од 
01.02.2013. године. Уговор о набавци роба 
„Набавка канцеларијског материјала за по-
требе административне службе Општине 
Петрово за 2013. годину“, референца 02-
014-7-16/13  од 01.02.2013. године, закљу-
чује се након истека 15 дана  од дана када 
су сви понуђачи обавјештени о избору нај-
повољнијег понуђача. 
 

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

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ (Службени гласник БиХ 
бр. 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 
12/09 и 60/10) и подзаконским актима до-
несеним на основу њега. Поступак је про-
вео самостални стручни сарадник за инве-
стиције, јавне набавке и послове развоја, а 
Комисија за јавне набавке општине Пет-
рово након пријема и оцјене понуда упу-
тила препоруку Начелнику општине Пет-
рово да се као најповољнији понуђач иза-
бере ОТР „КЊИЖАР“ из Добоја па је до-
несена 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 на-
бавци  и који сматра да је уговорни орган у 
току  поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама БиХ  
или подзаконских аката донесених на ос-
нову њега има право уложити приговор на 
поступак. Приговор се подноси  уговорном 
органу као првостепеној инстанци у жал-
беном поступку у писаној форми  у року 
од 5 дана од дана када је подносилац 
приговора стекао сазнање  или је требао да 
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сазна за наводну повреду  Закона о јавним 
набавкама, али не касније од једне године  
од наводне повреде. 
 
                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 
Број: 02-014-7-21/13 
Датум: 15.02.2013.  
_______________________________________________________ 

43. 
На основу члана 7. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Служ-
бени гласник БиХ“,број 49/04, 19/05, 52/05, 
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.), Упут-
ства о примјени Закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“ 03/05) и 
члана 56. Статута општине Петрово („Слу-
жбени гласник општине Петрово“ 17/06), 
Начелник општине Петрово д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за јавне набавке за 
провођење процедуре избора најповољни-
јег добављача услуга: „Набавка услуга сис-

темског одржавања сервера  
за 2013. годину“  

 

I 
Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-
вољнијег добављача услуга: „Набавка ус-
луга системског одржавања сервера за 
2013. годину“, у следећем саставу: 

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

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 
члан комисије 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 
члан комисије  
 Технички секретар: Невена Петко-
вић, дипл.економиста 

II 
Задатак чланова комисије је да 

изврше отварање и вредновање понуда, и 
предложе најповољнијег понуђача. 

 

                                   ІІІ                  III 
Отварање понуда ће се извршити 

28.02.2013. године у 12:00 часова у про-
сторијама општине Петрово.  
        

IV 
  Ово рјешење ступа на снагу наре-
дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у „ Службеном гласнику општине 
Петрово. 
 

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

Број: 02-014-7-26/13 
Датум: 26.02.2013.  
_______________________________________________________ 

44. 
На основу члана 46. став 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04, 
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 
60/10.) и члана 56. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Пет-
рово“ 17/06),  Начелник  општине  Петрово  
д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о поништењу поступка јавне набавке за на-
бавку роба: „Набавка материјала за одржа-
вање чистоће просторија општине Петрово 
за 2013. годину“ референца 02-014-7-19/13 

од 07.02.2013.године 
 

Поништава се поступак јавне наба-
вке за набавку роба: „Набавка материјала 
за одржавање чистоће просторија општине 
Петрово за 2013. годину“ a према конку-
рентском  позиву за набавку роба бр. 02-
014-7-19/13 од 07.02.2013. године. Понов-
љени поступак набавке провест ће се 
након што се стекну услови за провођење 
истог. Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

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

у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 
12/09, 60/10) и подзаконским актима доне-
сеним на основу њега. Поступак је провео 
самостални стручни сарадник за инвес-
тиције, јавне набавке и послове развоја, а 
Комисија за јавне набавке општине Петро-
во je упутила препоруку Начелнику опш-
тине Петрово да поништи поступак из 
разлога што на конкурентски позив „На-
бавка материјала за одржавање чистоће 
просторија општине Петрово за 2013. 
годину“ референца 02-014-7-19/13 од 
07.02.2013. године није пристигла ни једна 
понуда. Извјештај Kомисије и препорука 
су прихваћени па је донесена одлука као у 
диспозитиву.  



Страна 23 - Број 2    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак, 05.03.2013. године 
 

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 на-
бавци  и који сматра да је уговорни орган у 
току  поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама БиХ  
или подзаконских аката донесених на ос-
нову њега има право уложити приговор на 
поступак. Приговор се подноси  уговорном 
органу као првостепеној инстанци у жал-
беном поступку у писаној форми  у року 
од 5 дана од дана када је подносилац при-
говора стекао сазнање  или је требао да 
сазна за наводну повреду  Закона о јавним 
набавкама , али не касније од једне године  
од наводне повреде. 
 

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

Број: 02-014-7-25/13 
Датум: 26.02.2013.  
_______________________________________________________ 

45. 
На основу члана 43.Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04,42/05 и 
118/05), члана 56.Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ број 17/06) те члана 6. Одлуке о сти-
пендирању редовних студената у 2013. го-
дини („Службени гласник општине Петро-
во“ број 15/12), Начелник општине Петро-
во доноси 
 

О Д Л У К У  
О ОДАБИРУ  ЗАНИМАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ 

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 
 

Члан 1. 
            Овом одлуком утврђују се факул-
тети и занимања ради додјеле студентских 
стипендија у 2013. години, као и број сти-
пендиста по појединим занимањима. 
 

Члан 2. 
            Факултети и занимања за стипенди-
рање студената у 2013.години су: 

-   Mедицински факултет, студиј ме-
дицине- пета и шеста година- 1 (један) 
студент, 

-   Пореска академија, студиј порес-
ко-финансијска анализа- прва година 1 
(један)  студент,    

-   Филолошки факултет, одсјек срп-
ски језик и књижевност- другa година-1 
(један)  студент,             

-   Факултет политичких наука, сту-
дијски програм политикологија- прва и 
друга година-  1 (један) студент 
 

Члан 3. 
               Ова одлука ступа на снагу наре-
дног дана од дана доношења а биће обја-
вљена у Службеном гласнику општине 
Петрово. 
 

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

Број: 02-014-1-36/13 
Датум: 15.02.2013.  
_______________________________________________________ 

46. 
На основу члана 43. Закона о лока-

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

АНАЛИЗУ КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за анализу 

краткорочних обавеза, у саставу: 
1. Стјепановић Зоран, предсједник, 
2. Томић Младен, члан, 
3. Ђурић Жељко, члан, 
4. Стевановић Драган, члан, 
5. Михајловић Бранислав, члан. 

     
Члан 2. 

             Задатак комисије јесте: 
- да изврши анализу  стања и износа 

приспјелих краткорочних обавеза општине 
Петрово према свим добављачима са да-
ном 31.12.2012. године, 

- да на основу утврђеног стања, пре-
дложе начин измирења свих краткорочних 
обавеза, 

- да сачињене приједлоге доставе 
Начелнику општине на даље поступање. 
                                                                              

Члан 3. 
           Рјешење ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

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

Број: 02-014-4-5/13 
Датум: 04.03.2013.  
_______________________________________________________ 
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 47. 
На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске» број 101/04, 42/05. и 
118/05) и члана 56. Статута општине Пе-
трово („Службени гласник општине Пет-
рово“ број 17/06), начелник  општине Пет-
рово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РЕВИЗИЈУ ДОДЈЕЛЕ ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРИЈА У ДОМУ КУЛТУРЕ У 

ПЕТРОВУ 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за ревизију 

додјеле пословних просторија у Дому 
културе у Петрову, у саставу: 

1. Томић Младен, предсједник, 
2. Протић Драган, члан, 
3. Максимовић Драженка, члан, 
4. Иличић Јулијана, члан, 
5. Лазаревић Слађана, члан, 
6. Васић Зоран, члан. 

     
Члан 2. 

             Задатак комисије јесте: 
- да изврши увид у пројектно-

техничку документацију изграђеног Дома 
културе у Петрову и постојеће одлуке о 
додјели пословних просторија на кориш-
ћење у том објекту, 

- да изврши увид у тренутно стање 
употребе објекта у цјелини, 

- да изврши увид у стварно стање 
коришћења и употребе додијељених пос-
ловних просторија од стране свих кори-
сника просторија у односу на одлукама 
одобрене и додијељене површине послов-
них просторија, 

- да према утврђеном стању преи-
спита оправданост и ставрну потребу ко-
ришћења додијељених пословних просто-
рија од стране сваког корисника посебно, 

- да на основу свих утврђених чи-
њеница донесе приједлог за евентуалну 
измјену постојећих или доношење нових 
одлука  о додјели пословних просторија, те 
да исти достави Начелнику општине на 
даље поступање у складу са законом. 

                                                                              
Члан 3. 

           Рјешење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а биће објављено 

у „Службеном гласнику општине Пет-
рово“. 
 

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

Број: 02-014-4-6/13 
Датум: 04.03.2013.  
_______________________________________________________ 
 48. 

На основу члана 1. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Служ-
бени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10.), 
Упутствa о примјени Закона о јавним на-
бавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
03/05) и члана 56. Статута општине Пет-
рово („Службени гласник општине Петро-
во“ 17/06), Начелник општине Петрово д о 
н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке за на-

бавку роба: „Набавка горива за потребе 
службених возила административне слу-
жбе Општине Петрово за   2013. годину“ 

 

Члан 1. 
   Приступа се поступку јавне набавке 
за набавку роба: „Набавка горива за пот-
ребе службених возила административне 
службе Општине Петрово за 2013. годи-
ну“, путем конкурентског позива без об-
јаве обавјештења у Службеном  гласнику 
БиХ – први пут.  
 

Члан 2. 
Оквирна вриједност предметне на-

бавке  је планирана Планом јавних набавки 
за 2013. годину у оквиру позиције бр.4 Го-
риво за службена возила која износи 8.400 
КМ, при чему  процјењена вриједност ове 
набавке износи  8.400 КМ. Дата средства 
ће се обезбједити из буџета општине Пет-
рово, а планирана су на конту број: 412 630 
Радходи по основу утрошка горива. 

 

Члан 2. 
 Задужује се Самостални стручни 

сарадник за инвестиције, јавне набавке и 
послове развојa да испрати поступак пре-
дметне набавке са потребном докуме-
тацијом, те Комисија за предметну набавку  
да у складу са Законом о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 49/04, 
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) изврши отварање и вредновање по-
нуда, и предложи најповољнијег понуђача 
за наведену набавку. 
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Члан 3. 
   Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

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

Број: 02-014-7-28/13 
Датум: 04.03.2013.  
_______________________________________________________ 
 49. 

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

О Д Л У К У 
О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
код 00380130) за мјесец децембар 2012. 
године, 

са конта 412311 - Расходи за ком-
пјутерски материјал 250,00 КМ 

на конто 412999 - Остали непо-
менути расходи 250,00 КМ. 
 

Члан 2. 
             За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и 
финансије. 
                                                                              

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу наредног да-

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

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

Број: 02-014-1-44/13 
Датум: 28.02.2013.  
_______________________________________________________ 

50. 
            На основу члана 43. алинеја 8. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 56. Статута општине 
Петрово („Службени гласник Општине Пе-
трово“ број: 17/06), Начелник општине Пе-
трово, дана 01.03.2013 године доноси,  
сљедећи 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИ-
ВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 
Члан 1. 

            У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Админи-
стративне службе општине Петрово – Пре-
чишћени текст (''Службени  гласник олп-
штине Петрово'' број: 11/12 ) у члану 7. 
тачка 1.11. Возач, мијења се и измјењена 
гласи : 
         '' Опис послова и задатака: 
         - управља службеним возилима на ос-
нову добијеног путног налога за вожњу, 
         - врши контролу исправности возила, 
утрошка горива и уља, 
         - води рачуна и одговоран је за прање 
и чишћење возила, 
         -по потреби врши достављање мате-
ријала и поште одборницима и радним 
тијелима Скупштине општине, 
         - обавља и друге послове по налогу 
Начелника општине и Начелника одјељења 
за општу управу, 
         - обавезан је бити у приправности у 
дане викенда и празника, по налогу Начел-
ника општине Петрово. 
           Сложеност  послова: Технички рад-
ник, 
           Службено звање: Возач, 
           Посебни услови за обављање: 
         - положен испит за управљање мото-
рним возилима чија је највећа допуштена 
маса до 3.500 кг.- положен возачки испит  
Б категорије, 
        -  година дана искуства у управљању 
путничким моторним возилом, 
           Број извршилаца: Један ( 1. ). '' 
 

Члан 2. 
 Овај правилник ступа на снагу ос-
мог дана од дана објављивања у ''Служ-
беном гласнику општине Петрово''. 

 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-46/13 
Датум: 01.03.2013.  
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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