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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 2  Петрово,  23.03.2015. године          Година: XXІІІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  
 1. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број:101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 36. Статута општине Петро-

во-Пречишћени текст (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 7/14),  Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 18.03.2015. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗГРАДЊИ „СУВОГ МОСТА“ У 

МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КАРАНОВАЦ 
 

Члан 1.       

Општина Петрово приступа изгра-

дњи „Сувог моста“ у Пословној зони у 

Мјесној заједници Карановац. 
 

Члан 2. 

 За изградњу моста из члана 1.ове 

одлуке одобрава се утрошак новчаних сре-

дстава у износу до 90.000,00КМ а фина-

нсират ће се из донаторских средстава 

Амбасаде Краљевине Норвешке у износу 

од 48.485,00 КМ, средстава Развојног про-

грама Републике Српске кроз пројекат 

„Пројектовање и опремање пословних зо-

на-изградња привредне инфраструктуре у 

општини Петрово“ у износу од 34.935,00 

КМ и из буџета општине Петрово до изно-

са од 6.580,00КМ. 
 

Члан 3. 

 За реализацију ове одлуке задужује 

се начелник општине који ће након изгра-

дње моста поднијети извјештај Скупштини 

општине Петрово. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном   

гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-13/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

 

 

2. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“ број 7/14), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 18.03.2015. године донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКО-

КУЛТУРНЕ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„ВАСКРШЊИ КРОС- ОЗРЕН 2015“ 
 

Члан 1. 

 Општина Петрово, ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово и 

Републички педагошки завод Републике 

Српске, организоваће једанаесту спортско-

културну манифестацију „Васкршњи крос- 

Озрен 2015“, која ће се одржати  на по-

сједу Манастира Светог оца Николе на 

Озрену у Мјесној заједници Калуђерица, у 

априлу 2015. године. 

 За предсједника Организационог 

одбора манифестације из претходног става  

овог члана  именује се начелник општине 

Петрово. 
  

Члан 2. 

Начелник општине својим рјеше-

њем именоваће чланове Организационог 

одбора манифестације „Васкршњи крос- 

Озрен 2015“.  
 

Члан 3. 

 „Васкршњи крос-Озрен 2015“  фи-

нансираће се средствима из буџета општи-

не Петрово у износу до 1.000,00 КМ и 

средствима оствареним по основу спонзо-

рства. 

            Новчана средства из буџета општи-

не Петрово књижити на терет конта 

412943 – расходи по основу организације 

манифестација васкршњи крос, планинар-

ски маратон и друго, организациони код 
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00380500 - ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово. 

 Новчана средства која по основу 

спонзорства буду уплаћена на рачун тре-

зора општине Петрово, утрошиће се за 

горе наведену манифестацију. 
  

Члан 4. 

 По завршетку манифестације из 

члана 1. ове одлуке, начелник општине, 

поднијеће Скупштини општине Петрово 

информацију о реализацији ове одлуке. 
 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу oсмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“.                                    
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-14/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 7/14), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 18.03.2015.  године, донијела је 
 

   

О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ „ОЗРЕНСКОГ 

ПЛАНИНАРСКОГ МАРАТОНА  2015“ 
 

Члан 1. 

Општина Петрово, ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово и 

Планинарско друштво „Краљица 883“ Пе-

трово, организоваће једанаести планинар-

ски маратон под називом „Озренски пла-

нинарски маратон 2015“, који ће се одр-

жати 05, 06. и 07. јуна 2015. године. 

 Стартно и циљно мјесто планинар-

ског маратона налази се у Мјесној заједни-

ци Калуђерица. 
 
 

Члан 2. 

 Начелник општине својим рјеше-

њем именоваће Организациони одбор 

„Озренског планинарског маратона 2015“. 
 

 

Члан 3. 

 „Озренски планинарски маратон 

2015“ финансираће се дијелом из сре-

дстава буџета општине Петрово, у износу 

до 4.000,00 КМ, а на терет конта 412943 – 

расходи по основу организације манифе-

стација васкршњи крос, планинарски ма-

ратон и друго, организациони код 

00380500- ЈУ „Културно-туристички и 

спортски центар“ Петрово и средствима 

оствареним по основу спонзорства. 

 Новчана средства која по основу 

спонзорства буду уплаћена на рачун 

трезора општине Петрово, утрошиће се за 

горе наведену манифестацију. 
  

Члан 4. 

 По завршетку манифестације из 

члана 1. ове одлуке, начелник општине 

Петрово поднијеће Скупштини општине  

информацију о реализацији ове манифе-

стације. 
 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу  осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-15/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13), а у вези са чланом 8. став 5. 

Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2015. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 15/14) и члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 18.03.2015. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПДВ-а 
 

Члан 1. 

           Одобравају се новчана средства на 

име плаћања додатног разреза ПДВ-а, за 

порески период  01.08.2011. до 31.08.2011. 

године, и трошкова принудне наплате у 

укупном  износу од 8.831,55 КМ. 
 

Члан 2. 

       Средства из члана 1. ове Одлуке 

обезбиједиће се прерасподјелом буџетских  
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средстава, како слиједи: 

    1. са конта 412311-Расходи за ко-

мпјутерски материјал                   500,00 КМ 

        са конта 412312-Расходи за образце 

и папир                                          500,00 КМ 

      са конта 412790-Расходи за остале 

стручне услуге                           2.000,00 КМ 

        са конта 412938-Расходи за бруто 

накнаде за привремене и повремене по-

слове           2.000,00 КМ 

        са конта 414140-Субвенција при-

вредницима и пољоп.                2.000,00 КМ     

       са конта 513718-Пројектна доку-

ментација                                    1.411,00 КМ 

       на конто 412951-Расходи по основу 

исплате главнице по Рјешењу Управе за 

индиректно опорезивање         8.411,00 КМ 

       са конта 513718-Пројектна доку-

ментација                                       420,55 КМ 

       на конто 412959-Остали расходи по 

Рјешењу Управе  за индиректно опоре-

зивање                                           420,55 КМ 
 

Члан 3. 

        За реализацију ове Одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
 

Члан 4. 

           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: 01-022-16/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 36. Статута општи-

не Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“, број 7/14), 

Скупштина општине Петрово  на сједници 

одржаној дана 18.03.2015. године, донијела 

је 
 

П Р О Г Р А М 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2015. 

ГОДИНИ 
 

I 

 Овим Програмом се дефинише 

утрошак буџетских средстава општине 

Петрово намијењених капиталним проје-

ктима општине, али се дефинишу улагања 

и других субјеката  у капиталне пројекте 

општине. 

 Овај програм је заснован на 

реалним могућностима у буџету општине 

Петрово за текућу годину, као и потребама 

за изградњом првенствено мостова, а што 

представља услов за нормално функци-

онисање саобраћаја у случају обимних па-

давина у наредном периоду. 

 Буџетом општине Петрово за 2015. 

годину планирано је 233.200,00 КМ за 

капитална улагања. У овом Програму са-

држани су и пројекти који су извјесни, а 

нису уврштени у Буџет општине Петрово 

за 2015. годину због објективних разлога. 
             

II 

 Средства намијењена за капитална 

улагања у 2015. години ће се утрошити на 

начин како слиједи: 

 1.1.Новчана средства у износу од 

10.000,00 КМ  утрошит ће се за санацију 

дијела пута  на путном правцу од прелаза 

пруге – Мала риека- Врановац у МЗ Со-

чковац и изградњу потпорног зида поред 

главног пута уз Сочковачку ријеку. 

 1.2. Новчана средства у износу од 

38.000,00 КМ  ће се утрошити за изградњу  

моста на ријеци Јадрини у МЗ Петрово. 

Завршен је главни пројекат и ревизија 

Пројекта, геодетско снимање, геомехани-

чко испитивање тла и локацијски услови. 

Вриједност  изградње моста по пројектно-

техничкој документацији износи 56.755,37 

КМ. 

За изградњу моста у буџету недостаје 

износ од 18.755,37 КМ, али су у току 

преговори са УНДП у циљу обезбјеђења 

недостајућих средстава. 

 1.3. Новчана средства у износу од 

70.000,00 КМ  су планирана за изградњу 

тзв.сувог моста у мз Карановац. Завршен је 

главни пројекат и ревизија Пројекта, 

геомеханичко испитивање тла, урбани-

стичо технички услови за израду моста и 

урађен је геодетски снимак. 

Вриједност изградње моста по про-

јектно-техничкој документацији износи 

79.409,96 КМ (ПДВ урачунат у цијену). 

Норвешка амбасада је уплатила износ од 

48.485,00 КМ. Из Развојног програма Репу-

блике Српске Пројектним планом при-

мјене прјекта „Пројектовање и опремање 

пословних зона-изградња привредне 

инфраструктуре у општини Петрово“ за 
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изградњу моста предвиђен је износ од 

34.935,00 КМ. 

 1.4. У 2015. години 8.000,00 КМ ће 

бити утрошено за уличне расвјету, прве-

нствено куповину и уградњу уличних 

свјетиљки на мрежи уличне расвјете у 

мјесним заједницама општине Петрово, а у 

складу са Одлуком о уличној расвјети број: 

01-022-71/12 од 09.08.2012. године („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

8/12). 

            1.5. Новчани износ од 4.000,00 КМ 

ће бити утрошен за доградњу објекта на 

гробљу Лужани у МЗ Петрово. 

            1.6. У 2015. години за водовод ће се 

издвојити 2.500,00 КМ и то за спајање 

резервоара, који се налази на Лужањку 

(Чалија) са водоводном мрежом. 

            1.7. Новчани износ од 45.000,00 КМ 

је планиран у буџету Општине за 2015. 

године ће се утрошити за уређење Трга. 

Урађен је Главни пројекат за уређење 

Трга. Вриједност уређења по пројектно-

техничкој документацији износи 

142.425,20 КМ (у цијену урачунат ПДВ). 

Основни проблем представља одводња 

атмосферских вода на површини иза згра-

де Општине до објекта Дома културе и 

Полицијске станице у Петрову. 

У току су преговори са потенцијалним 

донаторима и финансијским институци-

јама у циљу обезбјеђења недостајућих 

средстава за реализацију овог Пројекта. 

          1.8. За инвестиционо одржавање 

путева у 2015. години планиран је износ од 

20.000,00 КМ. Планирано је извршити са-

нацију одрона на путу за Ивановиће у МЗ 

Какмуж, санација Бисићке улице, санација 

Брђанске улице, санација асфалтног пута 

Порјечина-Кртова и санација пута Мрчај-

Селиште-Којићи у МЗ Порјечина. 

Планирана средства су недовољна за горе 

наведене санације, па ћемо се обратити 

Фонду солидарности за помоћ, а у току су 

преговори са потенцијалним донаторима и 

финансијским институцијама. 

          1.9. Новчана средства у износу од 

2.000,00 КМ ће бити утрошена за одр-

жавање уличне расвјете, првенствено за 

замјену тајмера на мрежи уличне расвјете 

у свим мјесним заједницама општине 

Петрово. У 2015. години из ових средстава 

је планирана санација ограде на мосту који 

се налази на путном правцу Порјечина – 

Миричина. 

            1.10. Новчана средства у износу од 

500,00 КМ су планирана за замјену до-

трајалог канцеларијског намјештаја. 

            1.11. У 2015. години за набавку  

опреме за гријање, вентилацију и хлађење 

планиран је износ од 2.000,00 КМ. 

            1.12. Новчана средства у износу од 

15.000,00 КМ ће бити утрошена за набавку 

опреме за противпожарну заштиту. 

            1.13. За набавку алата ће бити утро-

шен износ од  200,00 КМ. 

            1.14. У 2015. години планирана је 

куповина земљишта у сврху проширења 

гробља Лужани у МЗ Петрово (2.000,00 

КМ). 

            1.15. Израда пројектне документа-

ције је планирана у износу од 9.000,00 КМ. 

Из ових средстава ће се урадити пројектна 

документација према указаним потребама. 

            1.16. Износ од 2.000,00 КМ је пла-

ниран за израду Плана заштите од пожара 

на подручју општине Петрово. 

            1.17.За набавку ситног инвентара  

(ауто гуме, одјећа и обућа за помоћно 

особље и др.) планиран је износ од 

3.000,00 КМ.  

 Уколико дође до повећања буџе-

тских средстава пројекти садржани  у овом 

Програму неће представљати коначна  

капитална улагања у општини Петрово за 

2015. годину. Приоритет ће бити изградња 

паркинга испред ОШ „Свети Сава“ Ка-

кмуж. Накнадно ће се приступити допуни 

овог Програма или доношењу посебних 

скупштинских одлука. 
  

III 

 Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-17/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 19. став 3. Закона о 

систему јавних служби («Службени гла-

сник Републике Српске» број 68/07, 

109/12), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст («Службени гла-

сник општине Петрово» број 7/14), Ску-
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пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 18.03.2015. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРО-

ГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЈУ „КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ И СПО-

РТСКИ ЦЕНТАР“  ПЕТРОВО  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

и финансијски план Јавне установе „Ку-

лтурно-туристички и спортски центар“ 

Петрово за 2015. годину, број  16-01/15 од 

16.01.2015. године. 

 

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: 01-022-18/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 19. став 3. Закона о 

систему јавних служби («Службени гла-

сник Републике Српске» број 68/07, 

109/12), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст («Службени гла-

сник општине Петрово» број 7/14), Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 18.03.2015. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРО-

ГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЈУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 

ПЕТРОВУ  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

и финансијски план Јавне установе На-

родне библиотеке у Петрову за 2015. го-

дину, број 01/1-620-7/15 од 06.02.2015. 

године. 

 

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: 01-022-19/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

8. 

Скупштина општине Петрово, у 

функцији Скупштине Јавног комуналног 

предузећа „Вода“ Петрово, на основу чла-

на 5. тачка з) Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Репубике Српске“ 

број 75/04, 78/11) на сједници одржаној 

дана 18.03.2015. године, донијела је 
 

П Л А Н 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 

1.1.ИСТОРИЈАТ 

Јавно комунално предузеће „ВОДА“ 

Перово п.о. Петрова основала је 28.3.2011. 

године својом одлуком бр 01-022-24/11 

Скупштина Општине Петрово, повјера-

вајући му на управаљање и одржавање 

водоводне системе по одлуци бр. 01-022-

89/11, као одвоз и депоновање кућног сме-

ћа по одлуци бр. 01-022-64/05 на Општини 

Петрово. Предузеће је почело са радом 

15.08.2011.године а вршење услуга од 

01.09.2011. године. Управљање и одржава-

ње водоводног система се врши у МЗ 

Карановац, МЗ Сочковац, МЗ Какмуж и  

МЗ Петрово а одвоз смећа на подручју 

цјелокупне општине. На подручју општине 

живи цца 7.000 становника у 2500 дома-

ћинстава. 
 

1.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ОСНИВА-

ЊА И ПОСЛОВАЊА 

            ЈКП ''ВОДА'' са п.о. Петрово (у 

даљем тексту предузеће) јавно је предузеће  

са јавним овлашћењима за обављање  

дјелатности пружања комуналних и других 

услуга и дјелатности од посебног дру-

штвеног интереса за грађане општине 

Петрово, утврђене законом, одлуком Ску-

пштине општине Петрово и овим статутом. 

ЈКП ''ВОДА'' са п.о. Петрово, осно-

вано  је  Одлуком  о оснивању јавног кому-

налног предузећа ''ВОДА'' са п.о. Петрово, 

Скупштине општине Петрово, број: 01-

022-24/11 од  28.3.2011. године и правни је 

сљедбеник Друштва са ограниченом 

одговорношћу у друштвеној својини за 
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услужне дјелатности  ЈКП ''ВОДА'' са п.о. 

Петрово. 

Основна дјелатност предузећа је 

прикупљање, пречишћавање и снабдијева-

ње водом, за потребе домаћинства и 

индустрије, шифра 36.00 

Законски оквир за рад и пословање 

предузећа чине Закон о јавним преду-

зећима и Закон о комуналним дјела-

тностима. 
 

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУ-

КТУРА 

Предузеће је организовано као једи-

нствена радна и економска цјелина 

  Као ЈКП „ВОДА“ са п.о. Петрово 

има законски дефинисане органе и то: 

- Директор предузећа, 

- Надзорни одбор,  

-Скупштина предузећа. 

Функцију Скупштине предузећа вр-

ши Скупштина општине Петрово. 

Чланом 27. тачка 4. Статута пре-

дузећа Скупштини је дата надлежност да 

доноси план пословања. 
 

1.4. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

Предузеће  остварује  своје  прихо-

де  пружањем  услуга  корисницима  

(одвоз кућног смећа и дистрибиција воде) 

и др. те наплатом истих. Субвенцијом 

оснивача и других извора у складу са За-

коном. 
 

   2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

У 2015 

Током 2015 године према предлогу 

управе предућа потребно је урадити 

сљедеће активности 

 

2.1.РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАСТАВАК АКТИВНОСТИ НА УГРА-

ДЊИ ВОДОМЈЕРА  

Поред редовних активности које 

предузеће проводи у оквиру своје основне 

дјелатности а то је уредно снабдијевање 

становништва водом и одвоз смећа, пре-

дузеће планира да у овој години угради 

још 650 преосталих нових водомјера који 

су обезбијеђени од стране УНДП-иа крајем 

2014. године када је укупно донирано 697 

водомјера у вриједности од 41.624,00 КМ. 

Према нашој процјени за уградњу ове ко-

личине водомјера имаћемо додатних тро-

шкова у износу од 17.425,00 КМ. Код угра-

ђивања истих на терену су иденти-

фикована двије врсте проблема и то: 

1.  грађани немају изграђене шахто-

ве за уградњу водомјера,  

2. направљени шахтови не задовоља-

вају минималне димензије за уградњу 

водомјера 

Трошкове изградње шахтова пропи-

саних димензија сносе корисници. 

С обзиром да је Скупштина општи-

не својим закључком из 2013. године 

наметнула обавезу ЈКП ,,Вода“ да је 

набавка и уградња водомјера за домаћи-

нства бесплатна а који је и сада на снази 

предлог управе је да се ребалансом буџета 

за ову намјену предвиди грант од најмање 

10.000,00 КМ којим ће предузеће покрити 

дио трошкова везаних за уградњу водо-

мјера.  

 

2.2.ПРОДАЈА И НАБАВКА ОСНО-

ВНИХ СРЕДСТАВА 

Управа предузећа сматра да Тра-

ктор Ренаулт Темис 650 З који је набављен 

од стране оснивача из средстава приба-

вљеним емисијом обвезница хартија од 

вриједности (цијена 48.555 КМ са ПДВ-

ом) треба након прибављања процјене од 

стране овлаштеног вјештака продати путем 

јавне лицитације, а од тих средстава ку-

пити мањи трактор. 

Према мишљењу механичара који 

су ангажовани да отклоне квар трактор је 

купљен са грешком на преносу која има за 

посљедицу дробљење зупчаника у мје-

њачу. Само отклањање квара кошта око 

2000,00 КМ али механичари не дају ника-

кву гаранцију да се то неће поново десити. 

Иначе за наведено возило нема 

овлаштеног сервиса, пуно троши и скуп је 

за одржавање. 

За наше потребе довољан је и тра-

ктор од 60-70 КС (постојећи има 160 КС). 

 

2.3. ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ОДР-

ЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

Скупштина општине Петрово је 

својом одлуком, о давању дијела гробља у 

МЗ Петрово на управљање и одржавање 

(објављена у Службеном гласнику општи-

не Петрово бр. 8/2014). 

У истој одлуци у члану 3. је пре-

двиђено је да ће Начелник именовати 

комисију која ће извршити предају гробља 

на управљање и одржавње јавном кому-

налном предузећу, што до данас није 

урађено. 
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Стога је потребно у наредном вре-

мену или одлуку провести или уколико се 

одустаје од ње привремено или трајно је 

ставити ван снаге како би предузеће у 

овом домену могло планирати своје акти-

вности. 

 

2.4. НАПРАВИТИ ПЛАН УРЕЂЕ-

ЊА СВИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ У СИ-

СТЕМУ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА КОЈИМ 

УПРАВЉА ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО 

Под уређењем објеката се сматра 

израда заштитне ограде и улазних капија 

на водним објектима, обиљежавање истих, 

обезбјеђење постављањем катанаца, оби-

љежавање зона санитарне заштите. 

 

2.5.МЈЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ НА-

ПЛАТЕ ВОДЕ И СМЕЋА 

У циљу побољшања наплате воде и 

смећа предузеће је путем опомене пред 

тужбу, неуредне платише обавијестило да 

ће против свих бити подузете законом 

предвиђене мјере и то; 

- Искључење са водоводне мреже 

- Тужбе код надлежног суда 

- Едукација становништва 

Наведене мјере су довољна гара-

нција да ће наплата рачуна за испоручену 

воду бити знатно повећана међутим код 

рачуна за одвоз смећа ситуација је много 

тежа. 

Садашња законска регулатива не 

предвиђа могућност да се неко натјера да 

закључи уговор о одвозу смећа она само 

забрањује неадвекватно третирање истог. 

Стога је потребно да Скупштина као за-

конодавни орган у општини Петрово 

донесе обавезујућу одлуку којом се намеће 

грађанима начин третирања отпада  а 

наложи комуналној полицији да исту 

досљедно проведе. 

Предузеће ће у 2015. години инте-

зивно радити на едукацији становништва о 

потреби заштите животне средине и мје-

рама које свако од нас мора подузети да се 

тај циљ оствари. 

Само репресивне мјере, по ми-

шљењу управе неће дати за резултат 

свјесне грађане који су у стању да спознају 

да се редовно снабдијевање водом и окру-

жење без смећа не може постићи уколико 

лица која се о томе брину нису адекватно 

плаћена, а могу бити плаћена само уколико 

сви грађани редовно испуњавају своје 

законске и уговорне обавезе. 

2.6. ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВО-

ЂЕЊЕ РАДОВА И УСЛУГА 

Предузеће ће и у 2015. години на-

ставити са пружањем услуга одржавање 

зелених површина, чишћења снијега а зна-

чајне приходе планирамо остварити кроз 

рад механизације коју посједујемо.  
 

   

3.  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 

ПРИХОДИ 

1 Вода привреде 25.000,00 КМ 

2 Вода грађани 99.000,00 КМ 

3 Смеће привреде 36.000,00 КМ 

4 Смеће грађани 64.000,00 КМ 

5 Субвенција СО Петрово   3.200,00 КМ 

6 Одржавање јавних површина   1.000,00 КМ 

7 Зимско одржавање   7.000,00 КМ 

8 Вода-смеће општина Петрово   3.000,00 КМ 

9 Остали рад. и услуг. који не потпадају под радове из тачке 

6 и 7  

32.000,00 КМ 

   

 УКУПНО 270.200,00 КМ 

                  

РАСХОДИ 

1 Материјал за одржавања водовода     21.000,00 КМ 

2 Услуге одржавања водовода      3.500,00 КМ 

3 Трошкови режијског материјала       4.500,00 КМ 

4 Материјал за одржавање основних средстава       6.500,00 КМ 

5 Гуме за моторна возила       4.000,00КМ 
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6 Бруто зараде запослених  123.000,00 КМ 

7 Накнаде члановима НО       1.900,00КМ 

8 Трошкови горива и мазива    26.000,00 КМ 

9 Трошкови ЕЛ енергије          500,00 КМ 

10 Трошкови поштанских и телефонских услуга      9.000,00 КМ 

11 Трошкови услуга за одржавање основних средстава       8.000,00 КМ 

12 Трошкови огласа у новинама          500,00 КМ 

13 Хемиско бактериолошка контрола воде       8.000,00 КМ 

14 Трошкови колективног осигурања          600,00 КМ 

15 Трошкови платног промета       1.000,00 КМ 

16 Трошкови такса           200,00 КМ 

17 Набавка ХЛОРА           700,00 КМ 

18 Остали нематеријални трошкови        1.500,00 КМ 

19 Трошкови превоза радника      11.500,00 КМ 

20 Трошкови регистрације возила        4.300,00 КМ 

21  Накнада за воду       8.000,00 КМ 

22 Ангажовање механизације трећих лица        8.000,00 КМ 

23 Уређење водних објеката      10.000,00КМ 

24 Исплата обавеза према радницима по основу превоза из 

ранијих година 

       8.000,00КМ 

 УКУПНО    270.200,00 КМ 
 

4. НОТЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН 

                                                                             

ПРИХОДИ 

Ставка 1-4 из табеларног приказа: 

Приходе од наплате воде и смећа од 

физичких и правних лица 

Ставка 5 из табеларног приказа: 

Субвенција СО Петрово планирана је На-

цртом буџета Скупштине Општине Пе-

трово 

Ставка 6 из табеларног приказа: 

Одржавање јавних површина на Општини 

Петрово је планирано Нацртом буџета СО 

Петрово. 

Ставка 7 из табеларног приказа: Зи-

мско одржавање споредних путева и улица 

на Општине Петрово је планирано Нацр-

том буџета СО Петрово. 

Ставка 8 из табеларног приказа: 

Приходе од наплате воде и смећа од 

општине Петрово 

Ставка 9 из табеларног приказа: 

Приходи које оствари Јавно предузеће 

ангажовањем механизације кроз радове за 

оснивача или од других физичких и 

правних лица 

                                                                

РАСХОДИ 

Ставка 1-2 из табеларног приказа: 

материјал за санацију кварова на водо-

водној мрежи  те ангажман стручног лица 

око техничких ријешења тог система. 
  

 

Ставка 3 из табеларног приказа: 

Канцеларијски материјал 

 Ставка 4 из табеларног приказа: 

Резервни дјелови возила и опреме 

 Ставка 5 из табеларног приказа: 

Набавка гума за моторна возила 

 Ставка 6 из табеларног проказа: 

Плате запослених, порези и доприноси 

 Ставка 7 из табеларног приказа: 

Нето накнада, порези и доприноси чла-

новима Надзорног Одбора. 

 Ставка 8 из табеларног приказа: Го-

риво за камионе и радне машине за одвоз 

смећа и зимско одржавање путева. 

 Ставка 9 из табеларног приказа: ЕЛ 

енергија утрошена у службеним простори-

јама ЈКП “ВОДА“ Петрово са п.о. Петрово. 

 Ставка 10 из табеларног приказа: 

Телефон, интернет и поштанске услуге  

 Ставка 11 из табеларног приказа: 

Услуге трећих лица на одржавању опреме 

и возила. 

 Ставка 12 из табеларног приказа: 

Оглашавање тендера и огласа. 

 Ставка 13 из табеларног приказа: 

Периодична контрола исправности воде за 

пиће. 

 Ставка 14 из табеларног приказа: 

Обавезно осигурање радника у предузећу. 

 Ставка 15 из табеларног приказа: 

Банкарске услуге 

 Ставка 16 из табеларних приказа: 

Разне таксе и накнаде. 
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            Ставка 17 из табеларних приказа: 

набавка хлора од добављача 

            Ставка 18 из табеларних приказа: 

остали нематеријални трошкови 

            Ставка 19 из табеларних приказа: 

трошкови превоза радника 

            Ставка 20 из табеларних приказа: 

трошкови везани за регистрацију возила 

            Ставка 21  из табеларних приказа: 

трошкови везани за накнаду која се плаћа 

Агенцији за воде на име водног допри-

носа, по количини воде очитане на 

водомјеру на резервоару даваоца услуга 

(ми смо обавезни поставити за 8 резер-

воара водомјере) 

            Ставка 22 из табеларних приказа: 

трошкови везани за ангажовање трећих 

лица гдје ми нисмо у могућности само-

стално реализовати преузете послове због 

недостатка времена или не постојања 

адекватне стручности или механизације а 

без тих послова не може се реализовати 

читав уговор 

 Ставка 23 из табеларног приказа: 

трошкови везани за уређење водних 

објеката 

 Ставка 24 из табеларног приказа: 

исплата дуговања према радницима из 

ранијих година 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-20/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

9. 

           На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник Општине Петрово“ број: 7/14), 

члана 134. Пословника Скупштине општи-

не Петрово („Службени гласник oпштине 

Петрово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Извјештаја о наплати општи-

нске комуналне таксе на истакнуту фирму 

за 2014. годину, Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 18.03. 

2015. године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово при-

хваћа Извјештај о наплати општинске 

комуналне таксе на истакнуту фирму за 

2014. годину, број 05/1-36-1-9/15 од 03.03. 

2015. године, али сматра да је наплата ове 

таксе у 2014. години на незадовољавајућем 

нивоу па тражи од Пореске управе Ре-

публике Српске као органа надлежног за 

наплату јавних прихода да предузме не-

опходне мјере на наплати ненаплаћеног 

припадајућег дијела такси у износу од 

9.245,95 КМ. 

 Скупштина општине Петрово тражи 

од Начелника општине Петрово и надле-

жног одјељења Општинске управе да при-

ступи контроли наплате комуналне таксе 

на истакнуту фирму  на терену и праћењу 

наплате неуплаћеног дијела комуналне 

таксе. 
 

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: 01-013.2-6/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

10. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово - Пречишћени текст („Службени 

гласник Општине Петрово“ број: 7/14), 

члана 134. Пословника Скупштине општи-

не Петрово („Службени гласник oпштине 

Петрово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Извјештаја о реализацији Пла-

на и програма одржавања улица, локалних 

и некатегорисаних путева у 2014. години, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 18.03.2015. године донијела 

је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о реализацији Плана и програма 

одржавања улица, локалних и некатегори-

саних путева у 2014. години, број 05/1-36-

1-10/15 од 06.03.2015. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре- 
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дног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-7/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

11. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Извјештаја о рјешавању пре-

дмета у управном поступку у 2014. години, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 18.03.2015. године донијела 

је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о рјешавању предмета у упра-

вном поступку у 2014. години, број 04/1-

21-1-10/15 од 06.03.2015. године. 
 

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: 01-013.2-8/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Извјештаја о раду Скупштине 

општине Петрово у 2014. години, Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 18.03.2015. године донијела је 

сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Скупштине општине Пе-

трово у 2014. години, број 06-013.3-1-20/15 

од 24.02.2015. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-9/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

13. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пет-

рово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Извјештаја о раду Стручне 

службе Скупштине општине у периоду од 

01.01. до 31.12.2014. године, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 18.03.2015. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Стручне службе Ску-

пштине општине у периоду од 01.01. до 

31.12.2014. године, број 06-013.3-1-21/15 

од 26.02.2015. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-10/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 
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14. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Извјештаја о раду Одјељења за 

општу управу за 2014. годину, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 18.03.2015. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Одјељења за општу упра-

ву за 2014. годину, број 04/1-21-1-7/15 од 

02.03.2015. године. 
 

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: 01-013.2-11/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

15. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пет-

рово („Службени гласник oпштине Петро-

во“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Извјештаја о раду Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове за 2014. годину, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 18.03.2015. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове за 

2014. годину, број 05/1-36-1-12/15 од 06.03. 

2015. године. 
 

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: 01-013.2-12/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Извјештаја о раду Одјељења за 

привреду и финансије за 2014. годину, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 18.03.2015. године донијела 

је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Одјељења за привреду и 

финансије за 2014. годину, број 03-30-1-

18/15 од 10.03.2015. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-13/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

17. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник Општине Петрово“ број: 7/14), 

члана 134. Пословника Скупштине општи-
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не Петрово („Службени гласник oпштине 

Петрово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Информација о здравственој 

исправности воде на подручју општине 

Петрово на јавном водоводу, којим упра-

вља ЈКП „Вода“ Петрово, налаза овла-

штених установа и преузетих мјера, Ску-

пштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 18.03.2015. године донијела 

је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о здравственој 

исправности воде на подручју општине 

Петрово на јавном водоводу, којим упра-

вља ЈКП „Вода“, број 71/14 од 09.03.2015. 

године и усменом информацијом начелни-

це Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове у вези са 

спровођењем Закључка Скупштине општи-

не Петрово, број 01-013.2-44/14 од 26.12. 

2014. и прихвата их. 

 Скупштина општине Петрово тражи 

од начелника општине Петровo и ЈКП 

„Вода“ да на адекватан начин  упозна гра-

ђане општине Петрово и јавност Репу-

блике Српске о исправности воде за пиће и 

утврди услове под којим је дошло до 

појаве живе у водоводном систему и по-

крене евентуалну одговорност. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине Пе-

трово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-14/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

18. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања   Информације   о   предузетим  

активностима по Закључку Скупштине 

општине, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 18.03.2015. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о предузетим 

активностима по Закључку Скупштине 

општине Петрово број 01-013.2-1/15 од 

06.02.2015. године, и прихвата је. 

 

ІІ 

 Скупштина општине Петрово сма-

тра да предузеће „Геокоп“ д.о.о. Дервента 

ради превоза камених агрегата тешким 

теретним возилима са бившег површи-

нског копа у Петрову, може користити пу-

тни правац Озренска улица - Улица Вељка 

Вуковића - путни правац Л 4 Петрово-Ора-

ховица, уз обавезу: 

- да предузеће „Геокоп“ д.о.о. Дер-

вента оспособи и одржава мост на ријеци 

Јадрињи који спаја Озренску улицу са 

Улицом Вељка Вуковића, за прелазак те-

шких теретнх возила, у року од 90 дана; 

- да изврши пресвлачење коловоза у 

Улици Вељка Вуковића у дужини од 600 м 

до 31.07.2015. године, а пресвлачење пре-

осталог дијела коловоза до 31.07.2016. 

године и да одржава путни правац кроз 

Улицу Вељка Вуковића и путни правац Л 

4, пут Петрово-Ораховица од прелаза 

жељезничке пруге до моста на ријеци 

Спречи; 

- да испита носивост, оспособи и 

одржава мост на ријеци Спречи; 

- да општини Петрово за потребе 

одржавања локалних некатегорисаних пу-

тева обезбјеђује 2.000 м3 ломљеног камена 

годишње, без накнаде. 

 

IIІ 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-15/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 
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19. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Информације о реализацији 

пројекта - Пројекат санације и реко-

нструкције објекта Дома здравља „Озрен“ 

Петрово и Пројекта изградње објекта 

Амбуланте породичне медицине у Кара-

новцу, Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 18.03.2015. године 

донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

 Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о реализацији 

пројекта - Пројекат санације и реко-

нструкције објекта Дома здравља „Озрен“ 

Петрово и Пројекта изградње објекта 

Амбуланте породичне медицине у Кара-

новцу, број 02-014-2-105/15 од 09.03.2015. 

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: 01-013.2-16/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

20. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

сник Општине Петрово“ број: 7/14), члана 

134. Пословника Скупштине општине Пе-

трово („Службени гласник oпштине Пе-

трово“ број: 10/05, 7/07 и 10/13), а након 

разматрања Информације о предузетим 

активностима везаним за рационализацију 

мреже основних школа - конкретно осно-

вних школа на подручју општине Петрово, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 18.03.2015. године донијела 

је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

 Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о предузетим 

активностима везаним за рационализацију 

мреже основних школа у Републици Ср-

пској, број 02-014-2-102/15 од 06.03.2015. 

године и прихвата је. 
 

II 

 Скупштина општине тражи од Ми-

нистарства просвјете и културе Републике 

Српске да у складу са чланом 27. Закона о  

основном образовању и васпитању и чла-

ном 20. Правилника о условима за осни-

вање, почетак рада и престанак рада 

основних школа, узме у обзир и уважи 

проблеме општине Петрово као што су: 

неразвијеност општине, погранична лока-

ција општине, социјални статус становни-

штва, демографска кретања становништва, 

брдско-планински рељеф, слаба комуника-

цијска повезаност, традиција од 120 година 

школства на подручју општине Петрово, те 

да двјема централним школама на подру-

чју општине Петрово, Основној школи 

„Вук Караџић“ Петрово и Основној школи 

„Свети Сава“ Какмуж, задржи тај статус. 
 

ІІІ 

 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: 01-013.2-17/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

21. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

115/05 и 98/13) и члана 57. Статута општи-

не Петрово - Пречишћени текст („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

7/14) Начелник општине Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИЈЕМ 
 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за пријем ви- 
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део камере купљене по Уговору о купо-

продаји број: 02-014-6-22/15 од дана 18.02. 

2015. године у саставу: 

1. Максимовић Мира - предсједник 

комисије, 

2. Лазић Зоран - члан комисије, 

3. Арсенић Мирјана - члан комиси-

је, 

4. Петрушић Драган - члан комиси-

је, 

5. Стевановић Драган - члан коми-

сије. 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да изврши при-

јем видео камере по Уговору о Купопро-

даји број: 02-014-6-22/15 од дана 18.02. 

2015. године, утврди исправност исте те 

сачини записник о пријему и исправности. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а иста ће бити објављена у 

Службеном гласнику  општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-1/15 

Датум: 18.02.2015.  
_______________________________________________________ 

22. 

На основу члана 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“, број  90/14), сходно 

члану 72. став 3. Закона о локалној само-

управи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Ста-

тута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број: 7/14), Начелник 

општине Петрово,    д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 

У правилнику о поступку директног 

споразума (Службени гласник општине 

Петрово број 1/15), члан 9. се мијења и 

измијењен гласи: „Овај правилник ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине Петрово.“ 
 

Члан 2. 

Овај    правилник    ступа   на   снагу  

осмог дана од дана објављивања у Слу-

жбеном гласнику општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-8/15 

Датум: 20.02.2015.  
_______________________________________________________ 

23. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13), члана 6. став 2. алинеја 2. Одлуке 

о стипендирању редовних студената у 

2015. години („Службени гласник општине 

Петрово“ број 1/15), и члана 57. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), Начелник 

општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У  

О ОДАБИРУ  ЗАНИМАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ 

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 
 

Члан 1. 

            Овом одлуком утврђују се занима-

ња ради додјеле студентских стипендија у 

2015. години, као и број стипендиста по 

појединим занимањима. 

 

Члан 2. 

 У 2015. години стипендираће се 

укупно 7 (седам) нових редовних студе-

ната. 
 

Члан 3. 

Врста занимања која ће се сти-

пендирати у 2015. години су сљедећа: 

1. Грађевински факултет, смјер Ге-

одезија - 1. година - 1 студент, 

2. Медицински факултет, смјер 

Стоматологија - 1. година - 1 студент, 

3. Медицински факултет, Општи 

смјер - 2. година - 1 студент, 

4. Медицински факултет, смјер 

Здравствена њега - 2. година - 1 студент, 

5. Пољопривредни факултет, смјер 

Агроекономија - 2. година - 1 студент, 

6. Саобраћајни факултет, смјер 

Друмски саобраћај - 3. година - 1 студент, 

7. Природно - математички факу-

лтет, смјер Математика и информатика - 1. 

година - 1 студент. 
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Члан 4. 

               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: 02-014-1-64/15 

Датум: 26.02.2015.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 6. алинеја 1. Одлуке 

о стипендирању  редовних студената у 

2015. години («Службени гласник општине 

Пе-трово» број 1/15) и члана 57. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 7/14), начелник општине Петрово 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ 

СТИПЕНДИЈА 
 

I 

У комисију за провођење поступка 

додјеле стипендија у 2015. години именују 

се: 

 1. Стјепановић Зоран - предсједник, 

 2.  Протић Драган - члан, 

 3. Симић Владо - члан. 
 

II 

Задатак комисије из тачке 1. овог 

рјешења јесте да у складу  са Правилником 

о додјели студентских стипендија утврди  

број пристиглих пријава, изврши бодовање 

и предложи прелиминарну ранг-листу 

приоритета за додјелу стипендија, размо-

три пристигле приговоре на процедуру 

избора стипендија и о цијелој процедури 

извијести Начелника општине. 

Поступак прегледа, бодовања при-

јава и утврђивања ранг листе из става 1. 

ове тачке мора се завршити у року од 10 

дана од дана затварања конкурса. 

 

III 

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: 02-014-4-2/15 

Датум: 26.02.2015.  
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 57. Статута општи-

не Петрово-пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“ број 7/14), 

Начелник  општине Петрово доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ У 

ПРОЈЕКТУ „ПРО- Будућност“ 
 

І. 

 Именује се радна група испред 

општине Петрово у пројекту „ПРО - 

Будућност“ у саставу: 
 

 1. Бојан Марјановић, 

 2. Слађана Лазаревић, 

 3. Драган Петковић. 

 

ІІ. 

 Задаци и активности радне групе из 

тачке І. овог рјешења биће координација и 

сарадња са радним групама партнерских 

општина током реализације цјелокупног 

пројекта, кроз заједничко предлагање, из-

раду и реализацију предложених про-

јектних задатака. 

 

ІІІ. 

 Овим рјешењем ставља се ванснаге 

Рјешење о именовању радне групе у про-

јекту „ПРО - Будућност“ број 02-014-4-

9/14 од 17.04.2014. године. 

 

ІV. 

 Ово рјешење ступа на снагу наред-

ног дана од дана  доношења а биће обја-

вљено у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-3/15 

Датум: 02.03.2015.  
_______________________________________________________ 
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26. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200 – Буџетска резерва                                             

1.650,00 КМ 

           на конто 415237 –Капитални гранто-

ви организацијама и удружењима у обла-

сти образовања, науке и културе (организа-

циони код 00380130) 1.650,00 КМ,  период 

фебруар 2015. године. 
        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-66/15 

Датум: 26.02.2015.  
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), како слиједи: 

са конта 372200 – Буџетска резерва                                             

2.000,00 КМ 

           на конто 416143 – Капиталне помо-

ћи избјеглим и расељеним лицима (орга-

низациони код 00380130) 2.000,00 КМ, 

период фебруар 2015.године. 
        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-67/15 

Датум: 26.02.2015.  
_______________________________________________________ 
 28. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 17/06 и 3/14), начелник  општине 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 00380130), како слиједи: 

са конта 414140  - Субвенција при-

вредницима и пољопривредницима  

2.012,64 КМ        

           на конто 413911-Расходи по основу 

затезних камата 2.012,64 КМ период деце-

мбар 2014. године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-71/15 

Датум: 03.03.2015.  
_______________________________________________________ 

29. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05,118/05 
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и 98/13) и члана 57. Статута општине-Пре-

чишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организаци-

они код 99999999), у износу од 850,00 КМ, 

са конта број 511341 – Издаци за набавку 

опреме за гријање, вентилацију и хлађење 

на конто 511394-Издаци за набавку видео 

камере (организациони код 00380130), 

период фебруар 2015. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-52/15 

Датум: 18.02.2015.  
_______________________________________________________ 

30. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и члана 57. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), начелник  општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 00380130), како слиједи: 

са конта 415234 – Капитални гра-

нтови вјерским организацијама 2.000,00 

КМ         

           на конто 415214 –Текући грантови 

вјерским организацијама 2.000,00 КМ пе-

риод фебруар 2015. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-51/15 

Датум: 17.02.2015.  
_______________________________________________________ 

31. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 57. Статута општи-

не-Пречишћени текст  („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА  
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава општине Петрово (организа-

циони код 99999999), у износу од 3.469,25 

КМ,  

са   конта  372200 -Буџетска резерва  

на конто 511122- Издаци за изгра-

дњу и прибављање објеката здравствених                                 

институција 1.915,54 КМ 

на конто 511123- Издаци за изгра-

дњу и прибављање објеката образовних                                  

институција 1.553,71 КМ  ( организациони 

код 00380130), период фебруар 2015. го-

дине. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-48/15 

Датум: 16.02.2015.  
_______________________________________________________ 

32. 

На основу члана 14. став (1), члана 

18. став (1), члана 87. став (2), члана 88. те 

члана 89. Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14), сходно члану 72. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
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број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те чла-

ну 57. Статута општине Петрово („Сл. гла-

сник општине Петрово“, број 7/14), Наче-

лник општине Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Изградња сувог моста у пословној 

зони у мјесној заједници Карановац“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке радова: „Изградња сувог мо-

ста у пословној зони у мјесној заједници 

Карановац“ 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се конкурентског позива, у скла-

ду са одредбама Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), те осталим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 67.681,01 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 79.186,78 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке 

обезбијеђена су грантом амбасаде Краље-

вине Норвешке, те средствима Развојног 

фонда Републике Српске. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине Пе-

трово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-11/15 

Датум: 06.03.2015.  
_______________________________________________________ 
    33. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ “, број 39/14), сходно члану 

72. став 3.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), 

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 путем директног 

споразума: „Прољетна дерaтизација на по-

дручју општине Петрово за 2015. годину“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга путем дире-

ктног споразума: „Прољетна дерaтизација 

на подручју општине Петрово за 2015. 

годину“: 

1. Младен Томић, дипл. економи-

ста, предсједник  

 Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

 Замјенски члан: Јулијана Иличић, 

дипл.правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

   Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. еконо-

миста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

12.03.2015. године у 12:00 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

рово.  
 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“.  
     

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-12/15 

Датум: 09.03.2015.  
_______________________________________________________ 
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34. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 57. Статута општи-

не-Пречишћени текст  („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), начелник  

општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава ЈУ „Културно-туристички и спо-

ртски центар“ Петрово (организа-циони 

код 00380500), у износу од 2.600,00 КМ,  

са   конта  412739 - Расходи за оста-

ле услуге инфор. и медија 2.600,00 КМ  

на конто 412614 - Расходи по осно-

ву превоза личним возилом на службеном 

путовању у земљи 100,00 КМ 

на конто 412937 - Расходи по 

основу уговора о дјелу 2.500,00 КМ за 

мјесец март 2015. године. 

 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-83/15 

Датум: 10.03.2015.  
_______________________________________________________ 

 

35. 

 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  90/14), сходно члану 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), сходно члану 72. став 3. Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те члану  57. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, д о н о с и 
 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке услу-

га: „Прољетна дерaтизација на подручју 

општине Петрово за 2015. годину“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку ја-

вне набавке услуга: „Прољетна дерaтиза-

ција на подручју општине Петрово за 2015. 

годину“ 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о 

директном споразуму (Службени гласник 

општине Петрово број 1/15), те осталим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 1.660,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2015. годину, са конта број: 412 223 – 

Расходи за услуге дератизације, износу од 

2.000,00 КМ,  
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине  

Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-9/15 

Датум: 05.03.2015.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине(„Службени 

гласник БиХ“, број  90/14), сходно члану 

72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), те члану  57. Статута 
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општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 17/06, 3/14 и 7/14), Наче-

лник општине Петрово,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке 

роба: „Набавка грађевинског материјала за 

помоћ грађанима “ 
 

Члан 1. 

Јавна набавка роба: „Набавка грађе-

винског материјала за помоћ грађанима“ се 

уврштава у план јавних набавки општине 

Петрово за 2015.годину. 
  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-14/15 

Датум: 10.03.2015.  
_______________________________________________________ 

37. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  90/14), сходно члану 4. став 3. 

Правилника о директном споразуму (Слу-

жбени гласник општине Петрово број 

1/15), сходно члану 72. став 3. Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те члану  57. 

Статута општине Петрово („Сл. гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка грађевинског материјала за 

помоћ грађанима “ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба:„Набавка грађевинског 

материјала за помоћ грађанима“, који ће 

бити додјељен као помоћ у натури Мла-

ђену Благојевићу из Карановца, за доврше-

так стамбеног објекта, а који је расељено 

лице из Маглаја.  
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразума, у 

складу са одредбама Закона о јавним наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о 

директном споразуму (Службени гласник 

општине Петрово број 1/15), те осталим 

подзаконским актима из области јавних 

набавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 1.660,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.000,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су из буџета општине Петро-

во за 2015. годину, са конта број: 416 143 – 

Капиталне помоћи избјеглим и расељеним 

лицима, износу од 2.000,00 КМ. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа општине 

Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-15/15 

Датум: 11.03.2015.  
_______________________________________________________ 

38. 

    На основу члана 13.  Закона о ја-

вним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Сл.  гласник БиХ “, број 39/14 ), сходно 

члану 72. Став 3.  Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), у смислу 

члана 57. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник oпштине Петрово“, број 

7/14), Начелник општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача роба путем директног 

споразума: „Набавка грађевинског 

материјала за помоћ грађанима “ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем директног 

споразума: „Набавка грађевинског матери-

јала за помоћ грађанима“. 
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 1.Младен Томић, дипл . економиста, 

предсједник  

            Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

 2.Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

 Замјенски члан: Јулијана Иличић, 

дипл.правник 

3.Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4.Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

20.03.2015. године у 12:15 часова у просто-

ријама општинске управе општине Петро-

во.         
 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .     
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-16/15 

Датум: 12.03.2015.  
_______________________________________________________ 

39. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), a у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), 

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 57. Статута 

општине Петрово („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Прољетна дератизација на подручју општи-

не Петрово за 2015. годину“, понуђачу под 

називом „Санитарац“ д.о.о. из Власенице 
 

Члан 1. 

„Санитарац“   д.о.о.   из   Власенице  

изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке услуга путем дире-

ктног споразума: „Прољетна дератизација 

на подручју општине Петрово за 2015. 

годину“. 
 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Прољетна дератизација на подручју 

општине Петрово за 2015. годину“ закљу-

чиће  се након истека 5 (пет) дана, од дана 

када је понуђач обавјештен о избору 

најповољнијег добављача услуга. 
 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.      

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

  Поступак јавне набавке услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

            Поступак је спровела општинска 

управа Петрово, а Комисија  за јавне на-

бавке општине Петрово, након пријема и 

оцјене понуде, упутила  је препоруку На-

челнику општине Петрово, да се као најпо-

вољнији понуђач изабере „Санитарац“ 

д.о.о. из Власенице. 

На основу члана 70. став (1), став (3) 

и став(6), а у вези са чланом  90. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14), одлучено је као у диспозитиву 

ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор  о јавној набавци  

и који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

пак., сходно члану 97. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје жалбе, Уговорни 
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орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема жалбе. Жалба се изја-

вљује  у року од 5 (пет) дана, од дана када 

је подносилац жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим зако-

ном, а најкасније у року од једне године од 

дана закључења Уговора у том поступку, у 

смислу члана 101. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-19/15 

Датум: 13.03.2015.  
_______________________________________________________ 

40. 

На основу члана 18. став 1., a у вези 

са чланом 90. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број  39/14),сходно члану 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-

сник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), те члану 57. Статута општине Пе-

трово („Сл. гласник општине Петрово“, 

број 7/14), Начелник општине Петрово, 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка уличних лампи са сијалицaма“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка уличних ла-

мпи са сијалицaма“. 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем директног споразумом, 

у складу са одредбама Закона о јавним на-

бавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“ број 39/14), Правилником о 

директном споразуму (Службени гласник 

општине Петрово број 1/15) те осталим по-

дзаконским актима из области јавних на-

бавки. 
 

Члан 3. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 2.407,00 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.900,00 КМ. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке  

обезбијеђена су  из буџета општине Петро-

во за 2015. годину, са конта број: 511 134 – 

Издаци за изградњу уличне расвјете у 

износу од 8.000,00 КМ са ПДВ-ом. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа  Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-20/15 

Датум: 16.03.2015.  
_______________________________________________________ 

41. 

    На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ “, број 39/14), сходно члану 

72. Став 3.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, Број 7/14), 

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 роба путем директног спо-

разума: „Набавка уличних лампи са 

сијалицама“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача роба путем директног 

споразума: „Набавка уличних лампи са си-

јалицама“ 

1. Младен Томић, дипл. економиста, 

предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

2. Мира Катанић, дипл.правник, члан  

Замјенски члан: Јулијана Иличић, 

дипл.правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 
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4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити 

24.03.2015. године у 12:00 часова у про-

сторијама општине управе општине Петро-

во.         
 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“ .      
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-22/15 

Датум: 18.03.2015.  
_______________________________________________________ 

42. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), a у вези са чланом 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), 

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13 ), те члану  57. Стату-

та општине Петрово („Сл. гласник општи-

не Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка грађевинског материјала за по-

моћ грађанима“ понуђачу под називом 

„Пејић градње“ Слободан Пејић с.п. 

Сочковац из Сочковца 

 

Члан 1. 

„Пејић градње“ Слободан Пејић с.п. 

Сочковац, изабран је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке роба пу-

тем директног споразума: „Набавка грађе-

винског материјала за помоћ грађанима “. 

 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка грађевинског материјала за помоћ 

грађанима“ закључиће  у најкраћем могу-

ћем року од дана када је понуђач обавје-

штен о избору најповољнијег добављача 

роба. 
 

Члан 3. 

Ово Одлука ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.    

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

 Поступак јавне набавке услуга про-

веден је у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, 

број 39/14), те подзаконским актима и 

осталим позитивним прописима из области 

јавних набавки. 

Поступак је спровела општинска 

управа општине Петрово, а Комисија  за 

јавне набавке општинске управе општине  

Петрово, након пријема и оцјене понуде, 

упутила  је препоруку Начелнику општине 

Петрово, да се као најповољнији понуђач 

изабере „Пејић градње“ Слободан Пејић 

с.п. Сочковац из Сочковца. 

На основу члана 70. став (1), став 

(3) и став (6), а у вези са чланом  90. За-

кона о јавним набавкама БиХ („Сл. гла-

сник БиХ“, број: 39/14), одлучено је  као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној наба-

вци  и који сматра да је Уговорни орган у 

току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити жалбу на 

поступак., сходно члану 97 . Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси  Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин кому-

никације у тендерској документацији, или 

препорученом поштанском пошиљком. У 

случају директне предаје жалбе, Уговорни 

орган је дужан да изда жалиоцу потврду о 

времену пријема жалбе. Жалба се изја-

вљује  у року од 5 (пет) дана, од дана када 

је подносилац жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број : 

39/14), најкасније 30 дана по сазнању да је 

уговор закључен без спроведеног поступка 
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јавне набавке у супротности са овим за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том по-

ступку, у смислу члана 101. Закона о ја-

вним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-25/15 

Датум: 23.03.2015.  
_______________________________________________________ 

43. 

    На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  

гласник БиХ “, број 39/14), сходно члану 

72. Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), у смислу члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“, број 7/14), На-

челник општинске управе општине Пе-

трово, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег добављача радова путем конкурентског 

позива: „Изградња сувог моста у пословној 

зони у мјесној заједници Карановац“ рефе-

ренца 02-014-7-13/15 од 09.03.2015.године. 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача радова путем конку-

рентског позива: „Изградња сувог моста у 

пословној зони у мјесној заједници Кара-

новац“ референца 02-014-7-13/15 од 09.03. 

2015. године у следећем саставу: 

  1. Младен Томић, дипл. економиста, 

предсједник  

            Замјенски члан: Зоран Стјепановић, 

дипл.економиста 

  2.Мира Катанић, дипл. правник, 

члан  

 Замјенски члан: Јулијана Иличић, 

дипл.правник 

3.Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4.Невена Петковић, дипл. економи-

ста, секретар 

Замјенски члан: Жељко Томић, 

дипл.економиста 

Члан 2. 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде и 

предложи најповољнијег понуђача. 
 

Члан 3. 

Отварање понуда ће се извршити 

25.03.2015. године у 12:15 часова у ску-

пштинској сали општинске управе општи-

не Петрово.     
     

Члан 4. 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а биће објављено у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.     
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-24/15 

Датум: 23.03.2015.  
_______________________________________________________ 

44. 

          На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 7/14-Пречи-

шћени текст) у вези са Програмом подсти-

цајних средстава “Стварање основе за про-

изводњу квалитетног приплодног подмла-

тка у говедарству на подручју општине Пе-

трово“ („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/11), начелник општине Пе-

трово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧА-

НИ ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРИПЛОДНИ 

ПОДМЛАДАК У ГОВЕДАРСТВУ 
 

1.Јанковић Дарки, ЈМБ: 1909971-

122147 из Карановца, општина Петрово, 

признаје се право на новчани подстицај у  

износу од 700.00 КМ, за одгој женског и 

мушког приплодног подмлатка у говедар-

ству. 

2. Новчана средства ће пољопривре-

дном произвођачу бити исплаћена на теку-

ћи рачун број: 562-005-80276639-90 код 

НЛБ Развојна банка. 

3. Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења. 

Образложење 

          Пољопривредни произвођач Јанко-

вић Дарко из Карановца, обратио се 

општини Петрово са захтјевом (број: 02-

158/15 од 02.03.2015. године) за кориште-

ње подстицајних средстава у пољопри-



Страна 25 - Број 2    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 23.03.2015. године 
 

вреди на основу Програма“ Стварање 

основе за производњу квалитетног припло-

дног подмлатка у говедарству на подручју 

општине Петрово“. 

Увидом у достављену документа-

цију (пасоши крава, пасоши телади, 

потврде о осјемењавању) од стране реги-

строваног пољопривредног произвођача, 

РПБГ:12018900147, који је укључен у 

Програм као пољопривредни произвођач 

млијека на властитој фарми музних грла, , 

констатовано је да именовани посједује 

сву потребну документацију, да је на осно-

ву планског осјемењавања одабраних же-

нских грла (шифра ушних маркица: 

BA035083000288, BA035083000289, BA03-

5083000262 и BA035083000290), добијенo 

три женска телета (шифра ушних маркица: 

BA035086000149, BA035086000129 и 

BA035086000166) и једно мушко теле (ши-

фра ушне маркице: BA035086000250) да  

су испоштоване све  мјере и рокови. 

Сходно „Програму подстицајних средстава 

за „Стварање основе за производњу ква-

литетног приплодног подмлатка у говедар-

ству на подручју општине Петрово“ („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

7/11), подносилац захтјева испунио је 

услове за новчани подстицај 200.00 КМ по 

грлу  за женско приплодно теле и 100.00 

КМ по грлу за мушко приплодно теле , па 

је због тога по захтјеву рјешено као у 

диспозитиву овог рјешења. 

Против овог рјешења може се уло-

жити приговор начелнику општине Петро-

во у року од 8 (осам) дана од дана пријема. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-8/15 

Датум: 13.03.2015.  
_______________________________________________________ 

45. 

На основу члана 1., члана 2. став 2., 

члана  7., члана  8. став 1. тачка г) и члана  

15. Закона о заштити становништва од 

заразних болести (“Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 14/10), члана 43. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05, 98/13) и  члана 57. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 7/14-Пречишћени 

текст), Начелник општине Петрово,  д о н 

о с и 

 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ СИСТЕМА-

ТСКОЈ ПРОЉЕТНОЈ  ДЕРАТИЗАЦИЈИ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

У 2015. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 

У циљу заштите становништва и 

јавно здравственог интереса од појаве и 

ширења заразних болести и фактора здра-

вствених ризика које преносе мишеви и 

глодари, наређује се вршење обавезне  

опште систематске прољетне дератизације 

на подручју општине Петрово у 2015. 

години (у даљем тексту: општа прољетна 

дератизација). 
 

Члан 2. 

Општа прољетна дератизација спро-

води се у оквиру програма мјера здра-

вствене заштите становништва од заразних 

болести. 

Општу прољетну дератизацију 

извршити у временском периоду март-

април 2015. године. 
 

Члан 3. 

Општом прољетном дератизацијом 

обухватити све објекте и јавне површине  

на подручју општине Петрово, и то: 

-Зграду Општинске управе и објекте 

којима газдује Општина; 

-Образовне и вјерске објекте; 

-Објекте државних и приватних 

предузећа; 

-Објекте приватних услужних, трго-

винских, занатских и угоститељских ра-

дњи а  нарочито оних који се баве произво-

дњом, складиштењем и прометом живо-

тних намирница; 

-Стамбене објекте и приватне по-

сједе; 

-Јавне површине; 

-Канализациону мрежу; 

-Oбале ријека, депоније смећа и 

дивља одлагалишта отпада; 

-Све остале субјекте/објекте и друга 

мјеста на којима постоји могућност ра-

змножавања глодара. 
 

Члан 4. 

Општу прољетну дератизацију ће 

извршити овлаштенo лице (здравствена 

установа или друго правно лице) у даљем 

тексту: „извођач“, који испуњава пропи-

сане услове у погледу кадра, простора и 

опреме. 
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Извођач мора имати рјешење о 

испуњавању прописаних услова Мини-

старства здравља и социјалне заштите Ре-

публике Српске.  

Рјешења других министарстава 

укључујући и министарства надлежна за 

послове здравља других територијалних је-

диница и држава, не могу се прихватити 

као важећа. 

Избор извођача врши надлежни 

орган општине Петрово. 
  

Члан 5. 

Трошкове услуга опште прољетне 

дератизације сносе: 

-За канализациону мрежу, депоније 

и јавне површине предузећа која њима 

управљају; 

-За водотоке, дивља одлагалишта 

отпада, образовне и социјалне установе, 

као и објекте јавних институција сноси 

Општина; 

-За пословне и помоћне просторије 

предузећа, трговинских, угоститељских и 

занатских радњи а нарочито оних који се 

баве производњом, складиштењем и про-

метом животних намирница лица која 

обављају пословну дјелатност; 

-За стамбене и пословне објекте, 

подруме, таване и складишта, те дворишта 

наведених објеката заједнице етажних 

власника; 

-За породичне куће (домаћинства) и 

приватне посједе власници; 

-За жељезничке и аутобуске станице 

и средства јавног превоза сносе правна 

лица која њима управљају; 

-За сва друга мјеста и/или објекте на 

којима постоји оправдан разлог за при-

мјену дератизације сносе власници. 
 

Члан 6. 

Извођач је дужан унапријед а најма-

ње 7 (седам) дана од почетка извођења 

опште прољетне дератизације  обавјестити 

субјекте/правна лица и грађане општине 

Петрово о извођењу исте путем средстава 

јавног информисања, плакатирањем или на 

други прикладан начин. 
 

Члан 7. 

Грађани су дужни да се придр-

жавају препорука и упутстава  извођача и 

да пруже помоћ приликом спровођења 

опште  прољетне дератизације. 
 

 

Члан 8. 

Приликом извођења опште проље-

тне дератизације извођач је обавезан пре-

дузимати све мјере заштите здравља  изво-

ђача, грађана и корисних животиња, жи-

вотне и радне средине.  

Извођач се обавезује на кориштење 

законом дозвољених препарата за дерати-

зацију који су у употреби у Републици 

Српској. 
                                                                           

Члан 9. 

Надзор над спровођењем опште 

прољетне дератизације од стране извођача, 

вршит ће  надлежна инспекција општине 

Петрово. 
 

Члан 10. 

Обављање опште прољетне дерати-

зације код субјеката на подручју општине 

Петрово од стране извођача која нису иза-

брана за даваоца услуга од стране надле-

жног органа општине Петрово, надлежни 

инспектор може прихватити под следећим 

условима: 

а) Да извођач опште прољетне дера-

тизације има рјешење о испуњавању про-

писаних услова Министарства здравља и 

социјалне заштите Републике Српске; 

б) Да је уговор између субјекта и 

извођача склопљен прије почетка опште 

прољетне дератизације и да постоје докази 

о ранијем извођењу најмање једне 

дератизације од стране тог извођача; 

д) Да се општа прољетна дерати-

зација код субјекта обавезно обави у вре-

менском периоду предвиђеном за општу 

прољетну дератизацију. 
 

Члан 11. 

Примједбе и приговоре на квалитет 

извршене опште прољетне дератизације   у 

току периода вршења услуга, доставити  

надлежној инспекцији која ће вршити  

надзор над спровођењем исте. 
 

Члан 12. 

Против правних и физичких лица 

која не поступе по Наредби, примјенит ће 

се мјере у складу са Законом о заштити 

становништва од заразних болести („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

14/10). 
 

Члан 13. 

Ова Наредба ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена на oгласној 
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табли општине и у Службеном  гласнику 

општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-3-1/15 

Датум: 26.02.2015.  
_______________________________________________________ 

46. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13)  а у вези са Одлуком Владе 

Републике Српске о преносу права кори-

шћења на покретној војној имовини, 

(“Службени гласник РС”, број: 67/011), 

члана 57. Статута општине Петрово-

Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“, број 7/14) по захтјеву 

Планинарског друштва „Краљица 883“ 

Петрово од 06.03.20515. године Начелник 

општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У 

о уступању покретне војне имовине на 

привремено коришћење 
 

Члан 1. 

Општина Петрово (у даљем тексту 

Општина) уступа Планинарском друштву 

„Краљица 883“, Петрово (у даљем тексту 

Корисник)  на привремено коришћење без 

накнаде дио покретне војне имовине (у 

даљем тексту: војна опрема) над којом је 

на Општину, Одлуком Владе Републике 

Српске, пренесено право трајног кори-

шћења. 
  

Члан 2. 

Општина уступа дио расположиве 

војне опреме Кориснику, из укупно пре-

узете количине и у стању и вриједности 

које је установљено Елаборатом о изврше-

ној процјени вриједности покретних ства-

ри (овлаштени процјенитељ, јул 2012.) 
 

Члан 3. 

Основни критерији за расподјелу и 

коришћење: 

- првенствено коришћење за потре-

бе заштите и спашавања у провођењу пре-

вентивних мјера заштите и спашавања, 

мјера у току и послије ванредних ситу-

ација 

- да се предата средства и опрема 

могу одмах по захтјеву надлежног органа 

Општине ставити у функцију заштите и 

спашавања,  

- да додијељена опрема физички и 

функционално буде у најкраћем року до-

ступна заједно са руковаоцима, 

- коришћење у позитивне сврхе и у 

интересу свих грађана Општине у редо-

вним ситуацијама,  

- коришћење на начин доброг дома-

ћинског односа према сваком додијељеном 

средству и опреми у редовном пословању, 

- прописано књиговодствено еви-

дентирање као средстава и опреме датих 

на коришћење и у прописаним роковима 

пописа извјештавања о стању, 

  - у прописаним ситуацијама при 

престанку потребе, рада и пословања 

Корисник ће извршити поврат средстава и 

опреме као и поврат на захтјев Општине, 

- свака значајнија промјена основне 

намјене за коју су средства и опрема захти-

јевани и додијељени могућа је само уз 

сагласност Општине. 
 

Члан 4. 

За реализацију и провођење примо-

предаје задужује се један члан Комисије за 

формирање листе приоритета за подјелу 

покретне војне имовине формирана Одлу-

ком Начелника општине, број 02-014-4-

3/13 od 08.02.2013. године. 

  За реализацију ове Одлуке из дијела 

књиговодственог сравњења и евиденти-

рања задужује се запослено лице за књи-

говодствено евидентирање средстава при 

Одјељењу за привреду и финансије. 
 

Члан 5. 

Пописна листа уступљене опреме 

чини саставни дио ове Одлуке и истовре-

мено, обострано потписане и овјерене од 

Општине и Корисника, служе као матери-

јална листа о примо-предаји, односно заду-

жењу и провођењу прописаних књигово-

дствених поступака. 

Пописна листа припремају се у три 

примјерка, потписују, овјеравају и доста-

вљају у једном примјерку Кориснику а у 

два примјерка Општини. 
 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-98/15 

Датум: 20.03.2015. 

_________________________________________________________________________________________ 
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47. 

На основу члана 72. став 3. а у вези 

са чланом 146. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 

и члана 8. став 2. Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 114/07), 

Начелник општине доноси 
  

П Р А В И Л Н И К 

О  ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛА-

ТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

У Правилнику о платама запосле-

них у Општинској управи општине Петро-

во („Службени гласник општине Петрово“, 

број 11/12, 12/12, 3/13 и 3/14)  у члану 3. 

иза тачке ж) додаје се нова тачка з) која 

гласи: 

- самосталном стручном сараднику 

за послове заштите и спашавања, заштите 

на раду и ватрогаства - 20%. 
 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-92/15 

Датум: 16.03.2015. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

48. 

На основу члана 90. Закона о за-

штити и спасавању у ванредним ситу-

ацијама Републике Српске, („Службени 

гласник РС“, бр: 121/12) и Плана акти-

вности у припреми и спровођењу мјера 

заштите и спасавања од шумских и других 

пожара на отвореном простору у Репу-

блици Српској у 2015. години („Службени 

гласник РС”, бр: 10/15) Начелник општине 

Петрово доноси .- 

 

О П Е Р А Т И В Н И  П Л А Н  

ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД 

ПОЖАРА У ОПШТИНИ ПЕТРОВО 

У 2015. ГОДИНИ 

 

   1. ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРО-

ЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

1.1. Основне карактеристике 

Општина Петрово налази се у сјеве- 

роисточном дијелу Босне и Херцеговине, 

односно средишњем јужном дијелу Репу-

блике Српске, захватајући Спречанско по-

ље и сјевероисточни дио планине Озрен, са 

приближном површином од 109,53км2.  

У ужем географском погледу 

општина Петрово је смјештена на сјеве-

роисточним обронцима планине Озрен 

који се спуштају у алувијалну раван ријеке 

Спрече. Ако коту  Краљица (к.883) поста-

вимо као референтну тачку, крећући се 

даље у смјеру казаљке на сату, гранични 

оквир општине Петрово чини: Краљица – 

Самарић – Бојиште – Крстата плоча – Ве-

лика Остравица (к.918) – Мала Остравица 

– ријека Велика Прења (граница МЗ Ка-

рановац са МЗ Бољанић у општини Добој 

до ријеке Спрече) – поље Брегуљаче и 

даље узводно ријеком Спречом (граница 

према општини Грачаница у ФБиХ) до 

ушћа Бабиног потока у Спречу – Велики 

Киковац – Мали Киковац – Краљица. 

Поред наведеног значајно је да се 

општина Петрово налази између три зна-

чајна привредна базена: Добојског у РС и 

Лукавачко-Тузланског и Зеничког у ФБиХ. 

Општина Петрово је од Добоја као реги-

оналног центра у РС  удаљена око 25км, а 

у ФБИХ од Тузле 45км а територијално се 

наслања на подручје општине Грачаница.  

Општинска управа општине је у МЗ 

Петрово. 

Структура по мјесним заједницама 

ЗОНА 

ОПШТИНСКОГ 

ЦЕНТРА 

НАСЕЉА У 

САСТАВУ 

ПОВРШИНА 

ЗОНЕ (км²) 

БРОЈ 

СТАНОВНИКА 

2014.ГОДИНЕ 

ГУСТИНА 

НАСЕЉЕНОСТИ 

(ст/км²) 

 

 

 

Петрово 

Петрово 25,27 2.322 91 

Какомуж 28,37 1.837 66 

Сочковац 12,88 845 65 

Карановац 15,62 1.199 71 

Калуђерица 7,01 109 15 

Порјечина 13,00 554 42 
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Подручја високог 

ризика од 

шумског пожара 

(шематски 

преглед подручја 

шума на карти у 

прилогу 3. и 4.) 

Кртова 7,38 144 19 

Укупно општина Петрово 109,53 7.010 64 

Извор: Стратешки план развоја општине Петрово 2014-2019 

 

Рељефно 65% територије општине Петрово чини брдско-планинско подручје а 

осталих 35% територије је равничарско. Просјечна надморска висина је 534м, од 150 м у 

долини Спрече до 918 м у планинском дијелу Озрена. 

Укупна површина шума на подручју општине Петрово је 6.438,50 ха што представља 

до 30% територије општине Петрово. 

Управљање шумама и коришћење овог ресурса, по постојећим нормативним 

рјешењима није у дјелокругу локалних надлежности. 
 

Структура шума: 
 

Ред. 

број 
Структура шума 

Површин

а (ха) 

Бруто маса, бруто прираст и бруто етат 

(м
3
) 

Залиха дрвне 

масе 

Годишњи 

прираст 

Годишњи 

етат 

1. Државне шуме 

4.836,90  

- -  -  

1.1. Лишћари 286.900,00 9.080,00 5.320 

1.2. Четинари 495.200,00 14.470,00 4.270 

2. Приватне шуме 

1.601,50  

-  -  -  

2.1. Лишћари 85.311,70 2.688,4 -  

2.2. Четинари 147.145,70 4.285,3 -  

Укупно 6.438,40 1.014.557,40 30.523,70 9.590 

 

На основу карте земљишног покривача и начина кориштења земљишта, издвојене су 

следеће класе: 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На климатске услове на овим про-

сторима највише утиче сјеверни перипа-

нонски дио који припада појасу умјерено-

континенталне климе, дакле карактеришу 

га топла љета, умјерено хладне зиме са  

 
просјечном годишњом темепературом око 

100 С- 110С. Евидентна су мања одступања 

температурних амплитуда када су у пита-

њу равничарска и планинска подручја 

општине Петрово. 

Класе 
Површина 

(ha) 
% 

Голети 1,42 0,01 

Изграђено 50,41 0,46 

Изграђено/ливаде 59,50 0,55 

Ливаде/обрађено 2.438,79 22,34 

Ливаде/запуштено 31,31 0,29 

Мокра земљишта 53,69 0,49 

Обрађено 13,71 0,13 

Обрађено/ливаде 424,61 3,89 

Отворени коп 103,19 0,95 

Пашњаци 7,33 0,07 

Пашњаци/шуме 72,04 0,66 

Шуме 7.056,97 64,64 

Шуме/ливаде 37,64 0,34 

Шуме/запуштено 14,96 0,14 

Запуштено 85,09 0,78 

Запуштено/ливаде 462,82 4,24 

Запуштено/обрађено 4,34 0,04 

Укупно: 10.918,82 100 
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Падавине су углавном равномјерно 

распоређене са очекиваним одступањима у 

погледу врсте и количине падавина у 

планинским и равничарским подручјима. 

Најинтензивније падавине су у периоду 

мај-јуни. Просјечна остварена количина 

падавина је 1000 – 1100 мм/м2. Углавном 

подручје није карактеристично по већим 

елементарним непогодама, али имајући у 

виду глобалне климатске промјене такве 

појаве се не искључују у будућности и то у 

виду поплава, града, сњежних наноса, ја-

ких вјетрова, екстремних температура са 

сушом. 

Цјелокупно подручје општине испреси-

јецано је са више рјечица и потока од којих 

су у погледу водопотенцијала значајнији: 

Јадрина, Пониква, Пољана, Алушки поток, 

Каменичка ријека, Мала и Велика ријека 

које чине Сочковачку ријеку, Прења и 

Спреча. 

 

1.2. Значајне карактеристике са 

аспекта планирања и организовања за-

штите од пожара 

Основна чињенице које се морају 

имати у виду а у директној су вези за про-

тивпожарну заштиту на подручју општине 

Петрово су: 

- не постоји општи план заштите 

од пожара за територију општине 

Тежиште планирања и организова-

ња заштите од пожара на подручју општи-

не Петрово стављено је на заштиту од 

шумских пожара и пожара на индустри-

јским/привредним субјектима и стамбе-

ним објектима са етажним власницима. 
Поред организованог система цивилне за-

штите, зависно од врсте пожара утврђени 

су и носиоци противпожарне заштите.  

Носилац заштите шума од пожара 
је ШУ Петрово. То се првенствено односи 

на шуме којима ШУ непосредно газдује 

али и гранична подручја која су у при-

ватном власништву као високо ризичних 

подручја за настанак пожара.  

Носиоци противпожарне заштите 

у индустријским субјектима су у складу 

са прописима сами индустријски/при-

вредни субјекти, односно њихова руко-

водна структура. 

Носиоци противпожарне заштите 

у стамбеним објектима са етажним вла-

сницима су у складу са прописима сами 

етажни власници организовани према про-

писима који регулишу област организо-

вања етажних власника.  

Вјештачки водозахвати: Орлово 

језеро, Црно језеро, бара Старача, сви већи 

водотокови на подручју општине: Спреча 

Јадрина, Сочковачка ријека, Прења. Водо-

захвтни објекти вјештачки и намјенски 

начињени од стране носиоца заштите од 

шумских пожара.  

За опасности већег степена - опа-

сности када би се морали користити и 

ваздухоплови (хеликоптери првенствено) 

најпогоднији водозахват је вјештачка хи-

дроакумулација – језеро Модрац у ФБиХ. 

Карте и мапе за навођење:  

1. карте ЈНА 1:25000 – секције До-

бој 3 i 4 (GAUS-KRUGER)  

2. карте WGS BiH 1:5000 2784 II i 

2784 III M709 

3. радна мапа – подручје општине 

Петрово (прилог 4.) 
 

2. ЗАДАЦИ УСМЈЕРЕНИ НА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА АКТИВНОСТИ 

ЗА ПОБОЉШАЊЕ СПРОВОЂЕЊА МЈЕ-

РА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПО-

ЖАРА  
 

1. Ажурирати важеће Процјене 

угрожености и Планове заштите од по-

жара.  
Извршилац задатка: ЦЗ и ДВЈ; при-

вредна друштва у складу са прописима по 

којима су која су обавезна донијети пла-

нове/правилник заштите од пожара ,  

Учесници: РУЦЗ, Републичка упра-

ва за инспекцијске послове, Инспекторат 

за експлозивне материје и послове заштите 

од пожара МУП РС, ЦЈБ Добој, ПС 

Петрово, 

Рок: март 2015. године.  

2. Одржати сједницу ОШВС са су-

бјектима значајним за спровођење мјера 

заштите и спашавања од пожара у циљу 

припреме противпожарне сезоне за 2015. 

годину.  
Извршилац задатка: ОШВС, ЦЗ,  

Учесници: ОШВС, привредна дру-

штва и органи,   

Рок: март 2015. године. 

 3. Извршити надзор над спрово-

ђењем мјера утврђених Законом о за-

штити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12).  
Извршилац    задатка:   Републичка  
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управа за инспекцијске послове, Инспе-

кторат за експлозивне материје и послове 

заштите од пожара МУП РС  

Учесници: привредна друштва и ор-

гани,  

Рок: март-април 2015. године.  

4. Планирати набавку матери-

јално-техничких средстава и опреме за 

гашење пожара у 2015. години.  
Извршилац задатка: ДВЈ, ЦЗ, 

Учесници: привредна друштва, 

Инспекторат, ЦЈБ, РУЦЗ,   

Рок: април 2015. године. 

5. Утврдити динамику и начин 

опремања ватрогасним средствима ста-

мбених објеката угрожених пожаром.  
Извршилац задатка: ЦЗ-ДВЈ, Ску-

пштине етажних власника,  

Учесници: ЦЈБ, инспекцијске слу-

жбе,  

Рок: мај-јун 2015. године . 

6. Вршити обуку и оспособљавање 

ватрогасне јединице и запослених у ор-

ганима и организацијама за 2015. го-

дину. 
Извршилац задатка: ЦЗ-ДВЈ,  

Учесници: ЦЈБ, РУЦЗ, инспекцијски 

органи и др.   

Рок: март-април 2015. године. 

7. Дефинисати начин прилаза са 

ватрогасним возилима свим значајни-

јим, јавним и другим објектима у слу-

чају пожара.  
Извршилац задатка: Привредна 

друштва, ДВЈ,  

Учесници: Инспекцијске службе, 

Одјељење за просторно уређење и ста-

мбено комуналне послове, Комунална по-

лиција, Рефер. за пољоприв., шумарство, 

водопр. и заштиту околине. 

Рок: јун-јул 2015. године  

8. За урбано подручје урадити 

План за израду карте водоводне при-

марне и секундарне мреже по рејонима 

са тачно уцртаним хидрантима.  
Извршилац задатка: ЈКП “Вода“, 

привредна друштва, органи и организа-

ције, Реферат за пољопривреду, шумар-

ство, водопривреду и заштиту околине, 

Учесници: ЦЈБ, Одјељење за про-

сторно уређење и стамбено комуналне по-

слове, Комунална полиција, 

Рок: април 2015. године. 

9. Обезбиједити и вршити упозна-

вање становништва са опасностима од 

настанка пожара и посљедица које иза-

зива.  
Извршилац задатка: ЦЗ-ДВЈ, Слу-

жба/службеник за односе са јавношћу, ШГ 

Добој и ШУ Петрово,  

Учесници: Комунална полиција, 

средства информисања, 

Рок: март-мај 2015. године. 

10. Упознати удружења за зашти-

ту природе, еколошка удружења, изви-

ђаче, планинарска друштва, омладинске 

и друге невладине организације са Пла-

ном заштите и спашавања од пожара и 

Планом оперативног спровођења плана, 

њиховим циљевима и задацима.  
Извршилац задатка: ЦЗ,  

Учесници: Удружења и друге орга-

низације.  

Рок: март-мај 2015. године. 

11. У излетничким шумама и дру-

гим ризичним подручјима као и при-

ступним путевима-стазама (манастир 

Озрен са широм околином, Краљица, 

Каменица, Остравица, Бара Старача, 

Црно језеро и друга мјеста која користе 

излетници, ловци и риболовци) одре-

дити мјеста за ложење ватре и истакну-

ти натписе о забрани ложења ватре.  
Извршилац задатка: ЦЗ, ЈУКТСЦ 

Петрово, Газдинства или Удружења која 

управљају или користе наведена подручја, 

Реферат за пољопривреду, шумарство, во-

допривреду и заштиту околине, 

Учесници: комунална полиција, Шу-

мска управа Петрово,  

Рок: март- мај 2015. године. 

12. Експлоатацију шума и успо-

стављање шумског реда вршити у скла-

ду са законом и подзаконским пропи-

сима, вршити одржавање и израду но-

вих шумских комуникација, противпо-

жарних просјека и осматрачница и о 

томе благовремано обавјештавати 

општину. 
Извршилац задатка : ШУ Петрово, 

Учесници: ЦЗ, Одјељење за при-

вреду и финансије, инспекцијски органи,   

Рок: континуирано током године. 

13. Прописати потребне агроте-

хничке мјере за уређивање и одржавање 

пољопривредног земљишта у дијелу ко-

ји се односи на заштиту од пожара.  
Извршилац задатка: Одјељење за привре-

ду и финансије, 

Учесници: ЦЗ, инспекцијски органи, 
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Реферат за пољопривреду, шумарство, во-

допривреду и заштиту околине,  

Рок: април- мај 2015. године. 

14. Прописати мјере заштите од 

пожара које морају предузети у шумама 

власници шума који нису правна лица.  
Извршилац задатка: Одјељење за 

привреду и финансије, 

Учесници: ЦЗ, инспекцијски органи, 

Реферат за пољопривреду, шумарство, во-

допривреду и заштиту околине, 

Рок: април – мај 2015. године . 

15. Контролисати одлагање лако 

запаљивог отпадног материјала и шу-

мског отпада (грања) и уништавања 

никог растиња.  
Извршилац задатка: Комунална 

полиција, задужени радници шумског га-

здинства,  

Учесници: ЦЗ, ПС Петрово, 

Рок:  континуирано током године. 

16. Контрола система и средстава 

противпожарне заштите у јавним обје-

ктима, институцијама и стамбеним обје-

ктима.  
Извршилац задатка: Инспекцијске 

службе. 

Учесници: привредна друштва, ор-

гани и организације, скупштине етажних 

власника, грађани, 

Рок: континуирано током године. 

17. Контрола ложишта и димних 

канала у привредним друштвима и при-

ватним кућама, отклањање недоста-

така.  
Извршилац задатка: Инспекцијске 

службе, ДВЈ,  

Учесници: привредна друштва, гра-

ђани, 

Рок: континуирано током године. 

19.  Од Шумског газдинства или 

ШУ Петрово тражити спискове тимова 

са опремом и планом ангажовања, а 

исти доставити ЦЗ и ДВЈ.  
Извршилац задатка: Шумско газди-

нство Добој, ШУ Петрово,  

Учесници: ПС Петрово,  

Рок: март 2015.године. 

20. У случају потребе на подру-

чјима повећане опасности од настанка и 

ширења пожара (на предлог ОШВС) 

ангажовати потребан број људи скла-

пањем уговора о раду, обучити их и 

оспособити за гашење пожара отвореног 

простора.  
Извршилац задатка: Шумско газди- 

нство, ЦЗ, ДВЈ 

Учесници: ОШВС, инспекцијски 

органи. 

Рок: по потреби  

21. Информисати јавност о степе-

ну опасности, предузетим мјерама, као и 

мјерама које сами грађани треба да пре-

дузму.  
Извршилац задатка: ОШВС, ЦЗ – 

ДВЈ, Шумско газдинство,  

Учесници: Служба/службеник за 

односе са јавношћу, средства инфор-

мисања (писани и електронски медији)  

Рок: по потреби . 

22. У складу са утврђеним садр-

жајем и стандардима, обезбиједити па-

кете хране и других основних артикала 

који би се, на најбржи могући начин, 

достављали угроженом становништву и 

учесницима акција заштите и спасава-

ња. 

Извршилац задатка: Црвени крст 

општине Петрово, 

Учесници: општина Петрово, ЦЗ, 

Рок: трајан задатак. 

23. Обезбиједити пакете лијекова 

и неопходног санитетског материјала 

који би се достављали угроженом ста-

новништву на најбржи могући начин. 

Извршилац задатка: ЈЗУ ДЗ 

''Озрен'' Петрово,  

Учесници: општина Петрово, ЦЗ, 

Црвени крст општине Петрово, 

Рок: трајан задатак. 

24. У случају да због пожара буду 

угрожени здравље и живот грађана и да 

се исти не могу евакуисати на други 

начин, ангажоваће се Хеликоптерски 

сервис Републике Српске. 

Извршилац задатка: Хеликоптер-

ски сервис Републике Српске,  

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите, општина Петрово,  

Рок: по потреби. 

Напомена: Хеликоптерски сервис 

Републике Српске може се ангажовати по 

одобрењу предсједника Републике Српске, 

а на захтјев Републичке управе цивилне 

заштите путем ресорног министарства. 

25. Ускладити режим рада и дежу-

рства са процјеном угрожености, одно-

сно са индексом опасности. Сходно томе, 

у данима високог ризика или индекса 

опасности од избијања пожара на отво-

реном простору или код настанка пожа-

ра, планирати и спроводити непрекидно 
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дежурство, координирати рад са другим 

органима, организацијама и службама 

општине, предузимати и друге мјере у 

циљу правовременог обавјештавања о 

избијању и ширењу пожара.  
Извршилац задатка : ЦЗ, ДВЈ, ШУ 

Петрово,  

Рок: По потреби. 
 

3. – СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИ-

ВНИХ МЈЕРА 
 

26. Оперативне мјере заштите и 

спасавања спроводит ће се у складу са 

мјерама разрађеним у Плану заштите од 

пожара општине Петрово.  

Руководећу улогу у њиховој реализацији, 

сходно законским и планским одредбама, 

имат ће ОШВС и ЦЗ као стручно-

оперативни орган у области заштите и 

спасавања.  

27. Одјељења Општинске управе 

општине Петрово и извршиоци задатака 

изван Општинске управе општине Петрово 

обавезни су о реализацији задатака утвр-

ђених овим планом извијестити Одјељење 

за општу управу које ће упознати Наче-

лника општине о реализацији оперативних 

мјера.  

28. Овај план ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења и објавити ће 

се у „Службеном гласнику општине Пе-

трово“, а доставити ће се у писаној форми 

извршиоцима и учесницима у извршењу 

задатака. 
 

Прилози: 

1. Преглед  локално одговорних и 

екстерних субјеката – контакт листе 

2. Наредба Начелника општине о 

превентивним противпожарним мјерама  

3. Карта-шема шумског подручја 

4. Мапа-шема подручја високог 

пожарног ризика (шумски пожари) 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-2-116/15 

Датум: 13.03.2015. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Прилог 1. ПРЕГЛЕД ЛОКАЛНО ОДГОВОРНИХ СУБЈЕКАТА 

КОНТАКТ ЛИСТА 

Ред. 

број 

Презиме и име 

/ орган 

Организација, 

служба и сл. 
Дужност 

Контакт (тел.; фах; моб.; 

е-маил) 

1.  
Озрен 

Петковић 

Општина Петрово 

и ОШВС 

К-дант 

ОШВС, начел. 

општине  

053 262 700 

053 262 720 

065 830 248 

nacelnik@petrovo.ba 

2.  Дејан Јеремић  ПС Петрово Командир 
053 260 222 

066 710 999 

3.  
Драган 

Петковић 

СС за послове 

ЗиС и старјешина 

ДВЈ Петрово 

Старјешина 

053 262 700 

053 262 720 

065 548 584 

ptvjpetrovo@gmail.com 

4.  
Здравко 

Станић 
ЈЗУ ДЗ ''Озрен'' Директор 065 950 644 

5.  
Зоран 

Трифковић ШГ ''Добој'' 

ШУ Петрово 

Управник ШУ 

Петрово 

066 809 918 

6.  
Гордана 

Михајловић 
053 260 066 

7.  
Јеленко 

Ђурановић 
Општина Петрово 

Комунални 

полицајац 
065 587 018 

8.  ПС Петрово ПС Петрово Дежурни 053 260 222 

9.  Начелник ЦЈБ  ЦЈБ Добој Посредством ПС Петрово 

10. 
Бојан 

Марјановић 

ЈКП „Вода“ 

Петрово 
Директор  066 980 667 

11. 

Предсједник 

ЛУ, Боро 

Перић 
ЛУ „Озрен“ Предсједник 065 910 456 

 

 

ПРЕГЛЕД ЕКСТЕРНИХ СУБЈЕКАТА – КОНТАКТ ЛИСТА 

12. Славен Дујаковић  ТВЈ Добој  Старјешина 
065 146 414 

053 123 деж. 

13. Мустафа Бајић 
ЦЗ Грачаница и 

Ватр. јединица 

Шеф ОСл. ЦЗ 

Грачаница 
035 703 252 

14. Амир Сејдиновић ЦЗ Лукавац 
Шеф ОСл. ЦЗ 

Грачаница 
061 152 014 

15. Владо Ђурановић  Одјељење РУЦЗ 
начелник 

РЦРУЦЗ, 

053 224 171 

(053) 121 
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Прилог 2. Наредбе Начелника општине Петрово о превентивним противпожарним 

мјерама  
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Прилог 3. Карта-шема шумског подручја 
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Прилог 4. Мапа подручја високог пожарног ризика (шумски пожари) 

 

 
 

 

 

Карте и мапе за навођење:  

1. карте ЈНА 1:25000 – секције Добој 3 i 4 (ГАУС-КРУГЕР)  

2. карте NATO - WGS BiH 1:5000 2784 II i 2784 III M709 

 

Користити: Упутство за читање координата са ЈНА и НАТО карата и мјере безбједности 

приликом ангажовања ваздухоплова за гашење пожара, РУЦЗ број 10/1.02/81-95/08 од 

17.06.2008. (архива ОпСЦЗ од 2008.) – у наставку Извод из Упутства 

 

Примједба: Упутство се може користити и за тражење друге врсте помоћи, не само 

ваздухоплова, као и за давање основних информација Центрима ООиУ. 
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Упутство – Извод 

 

Примјер и успоредба (одређивања/читања правоуглих координата) карта ЈНА  (Гаус-

Кригеров систем) и НАТО (WGS84 sistem) 

 

 

x - osa

y - osa

02
82

83

84

Primjer: 
x = 02 84 300

y = 49 41 037
1. identifikujemo cilj-tačku

2. identifikujemo broj
prve x-ose ispod cilja
(pomoćni broj od 2 cifre)

3. identifikujemo osnovni
broj koji se nalazi ispred
pomoćnog na nekoj od
x - osa ispod 

x
 =

 0
2

 8
4

 3
0

0

4. izmjerimo udaljenost
od x-ose pomoćnog broja
do cilja (broj od 3  cifre, 
dobijemo tako što 
izmjerenuudaljenost 
množimo sa razmjerom
karte i dijelimo sa 1000,
ako je dobiveni broj
veći od 1000 npr. 1.300
onda se pomoćni broj
uvećava za 1 a zadržava 
se samo poslednja 3 broja
tj. 300)

49
38 414039

IDENTIČNO SE 
ODREĐUJU KOORDINATE
I NA Y OSI (prva y-osa lijevo
od cilja-pomoćni broj, 
osnovni broj, udaljenost od
pomoćnog broja)

y = 49 41 037

Razlika izmeĎu JNA karti (Gaus-Kr ger sistem) i NATO karti 

(WGS84) je u zamjeni pozicija x i y ose a metod je isti

ü

 
 

 

Примјер коришћења и слања података (зависно од коришћене ТК): 

ЈНА  WGS84 

Врста карте ТК (топогр.карта)  Врста карте ТК (топогр.карта) 

Размјер карте 1 : 25 000  Размјер карте 1 : 25 000 

Назив карте Добој   Назив карте Добој  

Број листа карте 3 и 4  Серија М709 

Дио карте ---/--- (са карте)  Број листа карте 2784 II i III 

 

Важно је у захтјеву дати и податке: 

- координате пожаришта - координате базе и водозахвата 

- број људи на пожаришту - распоред снага на пожаришту 

- стање минираности терена - препреке за ваздухоплове  

- приоритети за гашење - податке о водозахватима 
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