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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 2  Петрово,  28.03.2016. године          Година: XXІV 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

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 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број: 7/14-Пречишћени текст), Ску-

пштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 25.03.2015. године, донијела 

је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ НА 

ТРГУ НЕМАЊИЋА 
 

Члан 1.       

Општина Петрово приступа изгра-

дњи уличне расвјете по Пројекту уређења 

терена (Трга испред бочне фасаде Дома 

културе у Петрову) број II-351-2/15, мај 

2015. година на Тргу Немањића.  
 

Члан 2.       

Пројектна вриједност радова из чла-

на 1. ове одлуке је 18.200,00 КМ 
 

Члан 3. 

 Новчана средства из члана 1. ове 

одлуке обезбиједит ће се из буџета општи-

не Петрово за 2016. годину, релокациом 

средстава са конта 511134- Издаци за 

изградњу уличне расвјете у износу од 

5.200,00 КМ и са буџетске резерве у изно-

су од 13.000,00 КМ на конто 511134- Изда-

ци за изградњу уличне расвјете на Тргу 

Немањића. 
 

Члан 4. 

 За реализацију ове одлуке задужује 

се начелник општине. 
 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном   

гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-16/16 

Датум: 25.03.2016.  
_______________________________________________________ 

           

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), а у вези са чланом 8. став 1. 

Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2016. годину  („Службени гласник 

општине Петрово“ број 10/15) 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 25.03.2016. 

године донијела је   
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА  НА ИМЕ ПОМОЋИ  

ПОРОДИЦИ МИХАЈЛОВИЋ 
 

Члан 1.   

           Одобравају се новчана средства у 

износу од 5.000,00 КМ породици Јеленка 

Михајловића из Петрова на име помоћи за 

санирање штете на стамбеном објекту 

настале усљед пожара и плаћање трошкова 

привременог смјештаја. 
 

Члан 2. 

   Новчана средства из члана 1.ове 

Одлуке биће обезбијеђена реалокацијом 

буџетских средстава,како слиједи: 

са конта 416129-Остале текуће 

дознаке 1.200,00 КМ 

са конта 372200-Буџетска резерва                                  

3.800,00 КМ 

на конто 416129-Помоћ породици 

Михајловић  5.000,00 КМ,  

а биће уплаћена на текући рачун Предрага 

Николића, са ЈМБГ: 2104972122146, из Пе-

трова број: 16130000077038-92, а на осно-

ву пуномоћи овјерене под бројем 2/2016 од 

02.03.2016. године. 
 

Члан 3. 

         За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 
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дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“.    
  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-17/16 

Датум: 25.03.2016.  
_______________________________________________________ 

 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), а у вези са чланом 8. став 5. 

Одлуке о извршењу буџета општине Пе-

трово за 2016. годину („Службени гласник 

општине Петрово“ број 10/15) 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 25.03.2016. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О НАБАВЦИ ФОТОКОПИРНОГ 

АПАРАТА 
 

Члан 1. 

Одобрава се набавка фотокопирног 

апарата А3/А4 у класи CANON IR 2520. 
 

Члан 2. 

Новчана средства у износу до 

3.000,00 КМ за набавку фотокопирног апа-

рата из члана 1.ове Одлуке биће обезби-

јеђена из Буџета општине Петрово реало-

кацијом буџетских средстава, како сли-

једи: 

са конта 412530- Расходи за текуће 

одржавање опреме  1.000,00 КМ 

са конта 511321-Издаци за набавку 

канцеларијског намјештаја 1.000,00 КМ 

са конта 372200-Буџетска резерва                                                         

1.000,00 КМ 

на конто 511323-Издаци за набавку 

канцеларијских машина 3.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-18/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 81. став 2. 

Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 71/12) и 

члана 36. Статута општине Петрово-

Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 25.03.2016. године донијела је  
 

О Д Л У К У  

О КУПОВИНИ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА 
 

Члан 1. 

Одобрава се куповина новог ватро-

гасног возила - комбинованог навалног во-

ила са могућностима брзог дјеловања на 

интервенцијама, оспособљеног за гашење 

развијених пожара класа: А, Б, Ц, осно-

вних карактеристика: кабина 1+2, погон 

4х4, средство за гашење пожара-пјена, ре-

зервоар 4000 литара воде, 400 литара пје-

нила, пумпа високог и средњег притиска са 

уграђена два витла за брзу навалу на 

извлачење, развални алат за техничке 

интервенције, за потребе Добровољне ва-

трогасне јединице Петрово. 

 

Члан 2. 

Новчана средства у износу од 

352.500,00 КМ за куповину новог ватрога-

сног возила из члана 1. ове Одлуке, биће 

обезбјеђена из сљедећих средстава: 

а) 335.000,00 КМ из средстава по-

себног рачуна Ватрогасног савеза Репу-

блике Српске и  

б) 17.500,00 КМ из буџета општине 

Пeтрово, конто 511342 – издаци на на-

бавку опреме за противпожарну заштиту. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Начелник општине. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-19/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 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), 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 25.03.2016. године, донијела је 

       

О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ „ОЗРЕНСКОГ 

ПЛАНИНАРСКОГ МАРАТОНА  2016“ 

 

Члан 1. 

Општина Петрово, ЈУ „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово и 

Планинарско друштво „Краљица 883“ Пе-

трово, организоваће дванаести планинар-

ски маратон под називом „Озренски пла-

нинарски маратон 2016“, који ће се одр-

жати 03, 04. и 05. јуна 2016. године. 

 Стартно и циљно мјесто плани-

нарског маратона налази се у Мјесној 

заједници Калуђерица. 
 
 

Члан 2. 

 Начелник општине својим рјеше-

њем именоваће Организациони одбор 

„Озренског планинарског маратона 2016“. 
 

 

Члан 3. 

 „Озренски планинарски маратон 

2016“ финансираће се дијелом из сре-

дстава буџета општине Петрово, у износу 

до 4.500,00 КМ, а на терет конта 412943 – 

расходи по основу организације пријема и 

манифестација, 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: 01-022-20/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 6. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05, 

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

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“, број 7/14), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 25.03.2016. године донијела 

је   
 

О Д Л У К У 

О НОВЧАНОМ ПОДСТИЦАЈУ 

ПРОИЗВОЂАЧИМА МЛИЈЕКА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчаних сре-

дстава за подстицај произвођачима млијека 

који су у систему откупа млијека на по-

дручју општине Петрово  у износу од 0,03 

КМ за произведени и мљекарама испору-

чени литар млијека у 2015. години. Укупна 

испоручена количина млијека у 2015. годи-

ни је 240619 литара. 

 

Члан 2. 

Укупна новчана средства за исплату 

подстицаја у износу од 7.218,57 КМ, ра-

споредиће се следећим пољопривредним 

произвођачима млијека: 
 

ПЕТРОВО 

1. Стјепановић (Милан) Саво, 

ЈМБГ: 2707953122158, ............................... 

2.590,05 КМ (86335 литара) 
 

КАКМУЖ 

1. Богићевић (Новак) Раденко, 

ЈМБГ: 2509960122140, ...............................     

52,62 КМ (1754 литара) 

2. Ђурановић (Илија) Марија,  

ЈМБГ: 2408960127141, ...............................      

23,04 КМ (768 литара) 
 

КАРАНОВАЦ 
1. Јанковић (Новак) Дарко, ЈМБГ: 

1909971122147, .................................... 

1214,76 КМ (40492 литара)  
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2. Трифковић (Цвијетин) Миленко, 

ЈМБГ: 1310949122142, ......................   28,65 

КМ (955 литара) 

3. Живковић (Станко) Обрад, ЈМБГ: 

1408960122146, ................................ 51,36 

КМ (1712 литара)  
 

ПОРЈЕЧИНА 

1. Ристић (Јеленко) Бојан, ЈМБГ: 

0701984180002, .................................. 

2.474,79 КМ (82493 литара) 

2. Лазаревић (Недељко) Радован, 

ЈМБГ: 1210948122160, .................................  

479,13 КМ (15971 литара) 

3. Стевић (Бошко) Радован, ЈМБГ: 

2603955122147, ................................... 

304,17 КМ (10139 литара) 
 

Члан 3. 

Новчана средства за исплату по-

дстицаја из члана 2. ове Одлуке обезби-

једиће се из Буџета општине Петрово за 

2016. годину, на терет конта 414140-Су-

бвенције привредницима и пољопривре-

дницима. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-21/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 7. 

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 општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

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

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 25.03.2016. године донијела 

је   
 

О Д Л У К У 

O ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ 

НОВЧАНИХ   СРЕДСТАВА   ЗЗ 

„ЈЕДИНСТВО-ОЗРЕН“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

        У Одлуци о одобравању новчаних 

средстава ЗЗ „Јединство-Озрен“ Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број: 3/14 и 15/14) у члану 1. датум 

„25.12.2015.“ замјењује се датумом: „25.12. 

2016.“ 
            

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

                                                                                                                        
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-22/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 8. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

118/05) и чланa 36. Статута општине Пе-

трово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 7/14-пречишћени текст), Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 25.03.2016. године, донијела   

је 
 

О Д Л У К У  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ДАВАЊУ   НА   КОРИШЋЕЊЕ   ПОСЛО-

ВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ КУД-у 

„КАКМУЖ“ КАКМУЖ 
  

Члан 1. 

        Ставља се ван снаге Одлука о дава-

њу на коришћење пословног простора без 

накнаде КУД-у „Какмуж“ Какмуж, број 

01-022-63/13 од 11.07.2013. године („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

8/13). 
 

Члан 2. 

       Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена  

у „Службеном  гласнику општине Пе-

трово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-23/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 9. 

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 

општине Петрово – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број: 7/14), Скупштина општине Петрово 
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на сједници одржаној 25.03.2016. године,  

донијела је 
 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛО-

ВНОГ ПРОСТОРА ЈКП “ВОДА“ 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о дава-

њу на коришћење пословног простора ЈКП 

„Вода“ Петрово број: 01-022-26/11 од 

28.03.2011. године („Службени гласник 

општине Петрово“ број 4/11). 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-24/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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), чланa 36. Статута општине Пе-

трово - Пречишћени текст (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 7/14) и члана 
17. став 2. Одлуке  о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 12/14) Ску-

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 25.03.2016. године, донијела   

је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛО-

ВНИХ  ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ  

ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

  Јавном комуналном предузећу „Во-

да“ Петрово дају се на коришћење без 

накнаде пословне  просторије у приземљу 

објекта Дома културе у Петрову нумери-

сане према пројектно-техничкој докуме-

нтацији као:  

- простор број 41 – књижара и анти-

кварница, површине 22,56 m
2
 

- простор број 42 – остава, површи-

не 3,40 m
2
 

- простор број 46- канцеларија, по-

вршине 15,06 m
2
 

 

Члан 2. 

ЈКП „Вода“ Петрово даје се на ко-

ришћење без накнаде и право коришћења 

заједничких дијелова зграде који служе за 

редовну употребу просторија из члана 1. 

ове одлуке и то: 

у приземљу објекта просторије ну-

мерисане према пројектно-техничкој доку-

ментацији као: 

- простор број 40 – ходник , од 7,75  

- простор број 43 – предпростор, од 

1,92 

- простор број 44 – WC, од 1,34  

- простор број 45- улаз, од 1,41 m
2
 

- простор број 47 – предпростор, од 

2,55 m
2
 

- простор број 48 – wc, од 1,30 m
2
 

 

Члан 3. 

  Пословне просторије из члана 1. 

као и заједнички дијелови зграде из члана 

2. ове одлуке дају се на коришћење на 

период од 5 (пет) година, без накнаде. 
 

Члан 4. 

 ЈКП „Вода“ Петрово сносиће тро-

шкове комуналних услуга (ел.енергија, 

гријање, вода, одвоз смећа и др.) као и 

друге трошкове који настану коришћењем 

пословних просторија из члана 1. ове 

одлуке. 
 

Члан 5. 

 Међусобна права и обавезе по осно-

ву коришћења пословних просторија бли-

же ће се регулисати уговором. 
 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-25/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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), чланa 36. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 7/14) и 
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члана 17. став 2. Одлуке  о уређењу про-

стора и грађевинском земљишту („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

12/14) Скупштина општине Петрово, на 

сједници одржаној дана 25.03.2016.  годи-

не, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА БЕЗ 

НАКНАДЕ 
 

Члан 1. 

Удружењу грађана „Ветерани Репу-

блике Српске“ Петрово даје се на кори-

шћење канцеларијски простор у згради 

Општине Петрово, на другом спрату, улаз 

2, канцеларија број 54, површине 15 m
2
, са 

правом коришћења заједничких дијелова 

зграде (санитарни чвор, ходник, степени-

ште) који служе за редовну употребу 

канцеларије. 
 

Члан 2. 

Канцеларијски простор из члана 1. 

ове одлуке додјељује се на коришћење без 

накнаде на период од 5 (пет) година. 
 

Члан 3. 

 Трошкови чишћења заједничких 

просторија, електричне енергије и гријања 

који настану коришћењем канцеларијског 

простора из члана 1. ове одлуке падају на 

терет буџета Општине Петрово. 
 

Члан 4. 

Међусобна права и обавезе по осно-

ву коришћења канцеларијског простора из 

члана 1. ове одлуке ближе ће се регулисати 

уговором. 
 

Члан 5. 

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: 01-022-26/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 12. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 17. става 2. Одлуке о 

уређењу  простора  и грађевинском земљи- 

шту („Службени гласник општине Петро-

во“ број 12/14), чланa 36. Статута општине 

Петрово – Пречишћени текст (''Службени 

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

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 25.03.2016. године, дони-

јела је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕКРЕТНИНА БЕЗ НАКНАДЕ 
 

Члан 1. 

Радњи за грађевинарство, трговину 

и транспорт „Пејић-градње“, с.п. Сочко-

вац, власништво Пејић Слободана дају се 

на коришћење без накнаде некретнине и то 

земљиште означено са к.ч. број 1036, по-

вршине 9.385m
2
, к.ч. број 1037/1, повр-

шине 5.377 m
2
, к.ч. број 1037/2, површине 

2.767 m
2
, све уписано у ПЛ. број 119, к.о. 

Сочковац као и објекти изграђени на наве-

деном земљишту: 

1. Надстрешница, изграђена од 

дрвених греда, обложена даском, диме-

нзија 35mх6m, укупне површине 210m
2
, 

2. Објекат изграђен од цигле и 

даске, димензија 20mх6m, укупне повр-

шине 120m
2
 са надстрешницом, димензија 

20mх1m, укупне површине 20m
2
, 

3. Објекат кога у нарави чини дво-

јни контејнер са таваном и кровом, ди-

мензија 6mх4,40m, укупне површине 

26,40m
2
, 

4. Дрвена шупа, димензија 6mх3m
, 

укупне површине 18m
2
. 

 

Члан 2. 

 Некретнине из члана 1. ове Одлуке, 

дају се на коришћење без накнаде на 

период од 6 (шест) мјесеци. 
 

Члан 3. 

 Међусобна права и обавезе по осно-

ву коришћења некретнина из члана 1. ове 

Одлуке ближе ће се регулисати уговором. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-27/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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13. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 25. став 7. Закона о уре-

ђењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13 и 

106/15) и  чланa 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст (''Службени гла-

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

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 25.03.2016. године, донијела је 

  

О Д Л У К У 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПЕТРОВО 

  

Члан 1. 

Продужава се рок важења Урбани-

стичког плана Петрово (у даљем тексту: 

План). 
 

Члан 2. 

Плански период за који је План 

донесен је 1999-2015. година. 

Плански период за који се проду-

жава рок важења Плана је до 2025.године. 
 

Члан 3. 

 Површина обухвата плана износи 

375,60 Ха.  
 

Члан 4. 

Анализа Плана извршена је од стра-

не носиоца припреме - орган управе 

надлежан за послове уређења простора и 

утврђено је да постоји законски основ за 

доношење ове Одлуке.  
 

Члан 5. 

 О провођењу ове Одлуке стараће се 

орган управе надлежан за послове уређења 

простора. 
 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „ Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-28/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 14. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној управи и самоуправи („Службени  

гласник Републике Српске“ број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 7/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 25.03.2016. го-

дине, донијела је  
 

П Р О Г Р А М 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2016. 

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 ре-

алним могућностима у буџету општине 

Петрово за текућу годину. 

У Буџету општине Петрово за 2016. 

годину за капитална улагања планирано је 

150.210,00 КМ . 

У овом Програму садржани су и 

пројекти који су извјесни, а нису уврштени 

у Буџет општине Петрово за 2016. годину 

због објективних разлога. 
             

II 

Средства намијењена  за капитална 

улагања у 2016. години ће се утрошити на 

начин како слиједи: 

1.1.  За изградњу  путева на подру-

чју општине Петрово планиран је износ од 

13.400,00 КМ. Утрошак ових средстава би-

ће одређен у Програму изградње и одржа-

вања путева на подручју општине Петрово 

за 2016. годину. 

1.2. Новчана средства у износу од 

17.000,00 КМ  ће се утрошити за изградњу  

уличне расвјете на подручју општине Пе-

трово, а у складу са Одлуком о уличној 

расвјети број: 01-022-71/12 од 09.08.2012. 

године („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 8/12).       

1.3. Новчана средства у износу од 

3.500,00 КМ  су планирана за ограђивање 

гробља Брђани у МЗ Петрово.  

1.4. У 2016. години планирана је 

набавка приоритетних саобраћајних знако-

ва за локалне путеве у вриједности од 

2.000,00 КМ.       

1.5. Новчани износ од 5.000,00 КМ 

ће бити утрошен за изградњу споменика 
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погинулим борцима отаџбинског рата у 

МЗ Калуђерица. 

1.6. Новчана средства у износу од 

5.000,00 КМ су планирана за изградњу 

потпорног зида на гробљу Волујак у МЗ 

Какмуж 

1.7. У 2016. години планирана је 

друга фаза изградње паркинг простора 

испред основне школе „Свети Сава“ Ка-

кмуж  и за ту инвестицију је планиран 

износ од 6.000,00 КМ. Прва фаза изградње 

паркинг простора је завршена у 2015. 

години.  

1.8. У буџету општине Петрово за 

2016. годину планиран је износ од 

20.000,00 КМ за препокривање Подручне 

школе у Сочковцу, а која je у саставу ОШ 

„Свети Сава“ Какмуж. 

1.9. Новчана средства у износу од 

10.000,00 КМ су планирана за препокри-

вање зграде МЗ Порјечина, а износ од 

4.000,00 КМ ће бити утрошен за инве-

стиционо одржавање Подручне школе у 

Порјечини, а која је у саставу ОШ „Вук 

Караџић“ Петрово. 

1.10. У 2016. години планирана је 

санација клизишта на локалитету Вуко-

вићи пут према Мекиљици и Кланац пут 

према Волујаку у МЗ Какмуж. Планирани 

износ за санацију је 7.000,00 КМ. 

1.11. Новчана средства у износу од 

2.000,00 КМ ће бити утрошена за одр-

жавање уличне расвјете, првенствено за 

замјену тајмера, лампи, осигурача, сија-

лица и сл. на мрежи уличне расвјете у свим 

мјесним заједницама општине Петрово. 

1.12. Новчана средства у износу од 

3.000,00 КМ ће се утрошити за реконстру-

кцију споменика жртвама фашизма из 

Другог свјетског рата у МЗ Сочковац. 

1.13. Новчана средства у износу од 

2.000,00 КМ биће утрошена за инвести-

ционо одржавање улазног пута у амбу-

ланту у МЗ Какмуж. 

1.14. За куповину канцеларијског 

намјештаја планиран је износ од 1.500,00 

КМ. 

1.15. Новчани износ од 17.500,00 

КМ је планиран за набавку ватрогасног 

возила-комбинованог навалног возила са 

могућностима брзог дјеловања на интерве-

нцијама, оспособљеног за гашење развије-

них пожара и представља ућешће Општи-

не. Укупна вриједност возила износи 

352.500,00 КМ. Ватрогасни савез Републи- 

ке Српске ће у набавци учествовати са 

335.000,00 КМ, а поступак јавне набавке 

спровешће надлежно одјељење Општинске 

управе. 

1.16. Новчана средства у износу од 

12.000,00 КМ биће утрошена за куповину 

земљишта на гробљу Лужани. 

1.17. Израда пројектне документа-

ције планирана је у износу од 14.100,00 

КМ. Планирана је израда пројектне доку-

ментације за изградњу тротоара у МЗ 

Какмуж на релацији Црква Свете Тројице 

до ЈУ ОШ „Свети Сава“ Какмуж (3.000,00 

КМ) и израда пројектне документације за 

тротоаре у улици „Вељко Вуковић“ у МЗ 

Петрово (6.100,00 КМ). Преостали износ 

од 5.000,00 КМ ће се утрошити за израду 

пројектне документације према указаним 

потребама. 

1.18. За набавку ситног инвентара 

(ауто гуме, одјећа и обућа за помоћно 

особље и др.) планиран је износ од 

3.000,00 КМ. 

1.19. Буџетски корисници су у 

Буџету за 2016. години планирали следеће 

набавке: 

-ЈУ „Културно-туристички и спор-

тски центар“: опрема (500,00 КМ) и ситан 

инвентар (150,00 КМ), 

- СШЦ Петрово, опрема (500,00 

КМ) и  

- Народна библиотека Петрово: 

програм за кориштење библиотечке грађе 

(1.000,00 КМ) и ситан инвентар (60,00 

КМ). 
 

Улагања која нису планирана у Буџету 

општине Петрово за 2016. годину 
 

1. Из кредита Свјетске банке у 2016. 

години финансираће се следеће: 

- Санација Централног трга са одво-

дњом атмосферских вода (173.380,00 КМ), 

- Санација горње подлоге-коло-

возног застора, локални пут Карановац-

Грачаница (45.000,00 КМ), 

- Санација одрона уз десну ивицу 

локалног пута Порјечина-Кртова (Локација 

1), 

- Санација оштећења уз лијеву иви-

цу локалног пута Порјечина-Кртова, са-

нација АБ потпорног зида (Локација 2), 

- Санација дионице локалног пута 

Порјечина-Кртова Л=22  и ископ новог ко-

рита потока Градишник у дужини Л=50 м 

(Локација 3), 
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Процијењена вриједност локација 1, 

2 и 3 износи 50.158,00 КМ).  

-  Санација одрона десне банкине 

локалног пута за Ивановиће Л= 17 и ископ 

новог корита локалног потока у дужини 

Л= 30 м (17.062,00 КМ). 

Наведене вриједности су проције-

њене, а стварне вриједности ће бити по-

знате након проведених поступака јавних 

набавки. Поступак јавних набавки проводи 

Јединица за координацију пољопривре-

дних пројеката. Министарство финансија 

ће вршити плаћање за извршене радове, 

тако да ове инвестиције нисмо планирали у 

Буџету за 2016. годину. По завршетку 

радова њихова вриједност ће бити укњи-

жена на имовину општине Петрово.  

2. На Тргу Немањића биће изгра-

ђена улична расвјета, чија процијењена 

вриједност износи 18.200,00 КМ. 

3. У 2016. години биће набављено 

половно путничко возило вриједности до 

10.000,00 КМ. Из Буџета ћемо издвојити 

износ од 4.800,00 КМ, а преостали износ 

до 5.200,00 КМ ће финансирати World 

Vision International. 

4. Због немогућности поправке по-

стојећег  фотокопирног апарата, у Буџетау 

за 2016. годину изнаћемо средства до 

3.000,00 КМ за куповину новог. 

5. У 2016. години реализоваће се 

пројекат „Уређење туристичког кампа „Ка-

луђерице“ у износу од 15.000,00 КМ. 

Министарство трговине и туризма је 

општини Петрово одобрило износ од 

15.000,00 КМ Рјешењем број:14-01-07-

1518/15 од 15.12.2015. године. 

Након уплате новчаних средстава 

приступиће се реализацији наведеног про-

јекта. Рјешење о одобравању новчаних 

средстава нам је достављено након усваја-

ња Буџета за 2016. годину, те нисмо били у 

могућности наведени пројекат уврстити у 

Буџет. 

Укупна капитална улагања у 2016. 

години биће остварена у износу од 

817.010,00 КМ. 

Из Буџета општине Петрово биће 

издвојено 176.210,00 КМ, износ од 

285.600,00 КМ представља кредитна 

средства Свјетске банке и износ од 

355.200,00 су донаторска средства која су 

претходно наведена по појединим улага-

њима. 
    

Уколико дође до повећања буџе-

тских средстава пројекти садржани у овом 

Програму  неће представљати  коначна  ка-

питална улагања у општини Петрово за 

2016. годину. Приоритет ће бити доградња 

школског објекта Подручне школе у Кара-

новцу, чија  вриједност по пројектно-те-

хничкој документацији износи 134.410,00 

КМ. 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: 01-022-29/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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)  и члана 36. Статута општине Пе-

трово-Пречишћени текст („Службени гла-

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

пштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 25.03.2016. године донијела 

је   
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ ГРАНТА ЈКП „ВОДА“ 

СА П.О. ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

     Одобравају се новчана средстaва у 

износу од 15.000,00 КМ ЈКП „Вода“ са п.о. 

Петрово, на име текућег гранта за изми-

рење обавеза по основу правоснажне и 

извршне пресуде Основног суда у Добоју 

број: 85 0 Рс 035347 15 Рс од 26.06.2015. 

године. 
 

Члан 2. 

     Одобрена новчана средсва из члана 

1. ове Одлуке ће бити обезбијеђена ре-

алокацијом буџетских средстава, како сли-

једи: 

са конта 412211-Расходи по основу 

утрошка ел.енергије  1.500,00 КМ 

са конта 412214-Расходи по основу 

утрошка угља  2.000,00 КМ 

са конта 412812-Расходи за услуге 

зимске службе  4.500,00 КМ 
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са конта 414140-Субвенција пољоп. 

и привредницима  7.000,00 КМ 

на конто 415222-Текући грантови 

јавним нефинансијским субјектима- ЈКП 

„Вода“ Петрово 15.000,00 КМ, а биће 

исплаћена са ЈРТ-a општине Петрово број: 

562-005-00000029-66, на који ће се извр-

шити пренос новчаних средстава из члана 

1. ове Одлуке са РПН-a за прикупљање 

водних накнада број: 555-008-10007779-20, 

на жиро рачун ЈКП „Вода“ са п.о. Петрово 

број: 562-005-80994662-03. 

 

Члан 3. 

     За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 

 

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: 01-022-30/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 19. став 3. Закона о систему 

јавних служби («Службени гласник Репу-

блике Српске» број 68/07, 109/12), члана 

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст («Службени гласник општине Пе-

трово» број 7/14), Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 25.03. 

2016. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

РАДА И ПОСЛОВАЊА ЈЗУ ДОМ 

ЗДРАВЉА „ОЗРЕН“  ПЕТРОВО  

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на План рада и 

пословања ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Пе-

трово за 2016. годину, број  456/15 од 

22.12.2015. године, који је саставни дио 

ове одлуке. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у  

 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-31/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 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 оставривању 

права у области борачко-инвалидске за-

штите у 2015. години, Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 25.03. 

2016. године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о оставривању 

права у области борачко-инвалидске за-

штите у 2015. години, број 04/2-56-2-34/16 

од 03.03.2016. године и прихвата је. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-3/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 18. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

118/05, 98/13), члана 2.12. став 5.и 8. 

Изборног закона Босне и Херцеговине 

(''Службени гласник Босне и Херцеговине'' 

број: 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 

7/14), члана 7. тачка д) Упутства о утвр-

ђивању квалификација, броја и именовању 

и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини- 
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Пречишћени текст (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 10/16), Скупшти-

на општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 25.03.2016. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ПЕТРОВО 

 

         1. БОРИС РИСТИЋ   дипл.економи-

ста из Петрова именује се за члана Општи-

нске изборне комисије Петрово. 

         2. Именовање из тачке 1. диспози-

тива ове одлуке врши се на период име-

новања Општинске изборне комисије Пе-

трово именоване Одлуком о именовању 

Општинске изборне комисије Петрово 

број: 01-111-11/15, (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 5/15) а тече од 

дана давања сагласности од стране Центра-

лне изборне комисије Босне и Херце-

говине. 

О б р а з л о ж е њ е 

            У складу са Одлуком о расписи-

вању јавног конкурса за именовање члана 

Општинске изборне комисије Петрово и 

члана Управног одбора ЈУ ''Центар за со-

цијални рад'' Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 10/15), Скупштина 

општине Петрово расписала је Јавни ко-

нкурс за избор и именовање члана Општи-

нске изборне комисије Петрово и члана 

Управног одбора ЈУ ''Центар за социјални 

рад'' Петрово број: 01-103-1/16 у ''Службе-

ном гласнику Републике Српске'' број: 3/16 

од 20.01.2016. године и у дневном листу 

''Блиц'' дана 21.01.2016. године.  

            Одредбом члана 2.12. став 4. Избо-

рног закона Босне и Херцеговине  пропи-

сано је да члан општинске изборне коми-

сије може бити: предсједник редовног 

суда, секретар Скупштине општине, лица 

професионално запослена у општинским 

органима управе и друга лица ако испу-

њавају услове  одређене чланом 2.2. а 

немају сметњи из члана 2.3. тог законског 

прописа.  

            Чланове општинске изборне коми-

сије у складу са чланом 2.12. став 5. истог 

законског прописа именује Скупштина 

општине уз сагласност Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине.  

            Поред општих услова прописаних 

чланом 2.2. став 1. напријед наведеног за-

конског прописа Централна изборна  

комисија Босне и Херцеговине у члану 2. 

став 1. Упутства о утврђивању квалифи-

кација, броја и именовању и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне једи-

нице у Босни и Херцеговини-Пречишћени 

текст (''Службени гласник Републике 

Српске'' број: 10/16), прописала је да члан 

изборне комисије мора имати завршен пра-

вни факултет, односно VІІ/1 степен стру-

чне спреме друштвеног смјера или завр-

шену вишу школу, односно VІ/1 степен 

стручне спреме друштвеног смјера и 

искуство у провођенју избора, док је у  

ставу 2. члана 3. тог подзаконског прописа 

одређено да изузетно члан изборне коми-

сије може бити особа са VІІ/1 степеном 

стручне спреме и другог смјера уколико 

посједује искуство у раду изборне коми-

сије у трајању од најмање двије године од 

ступања на снагу Изборног закона Босне и 

Херцеговине, а у ставу 3. истог члана тог 

подзаконског прописа да изузетно члан 

изборне комисије може бити особа која је 

завршила правни факултет, иако не по-

сједује искуство у провођењу избора. 

            Комисија за избор члана Управног 

одбора ЈУ ''Центар за социјални рад'' Пе-

трово и члана Општинске изборне коми-

сије Петрово на сједници одржаној дана 

12.02.2016. године поступајући у складу са 

чланом 2. Одлуке о именовању Комисије 

за  избор  Управног одбора ЈУ ''Центар за 

социјални рад'' Петрово и члана Општи-

нске изборне комисије Петрово (''Службе-

ни гласник општине Петрово'' број 10/15) и 

чланом 10. Закона о министарским, влади-

ним и другим именовањима Републике 

Српске (''Службени гласник Републике 

Српске'' број: 41/03), установила је да је 

јавни конкурс за именовање  члана Општи-

нске изборне комисије Петрово истекао 

дана 29.01.2016. године.  

          Увидом у пријаве поднесене на јавни 

конкурс Комисија је установила да се на 

јавни конкурс за избор члана Општинске 

изборне комисије Петрово пријавило троје 

кандидата, и то: Борис Ристић дипл. еконо-

миста, Владан Катанић дипл.правник и 

Сања Микић Ђукић дипл.правник, сви из  

из Петрова. 

            У поступку контроле благовремено-

сти поднесених пријава и испуњавања 

услова јавног конкурса Комисија је утвр-

дила да су све пријаве благовремене и 

потпуне те да сви кандидати  испуњавају  
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опште и посебне услове, па је у складу са 

чланом 7. под д) Упутства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању и обуци 

чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини-Пре-

чишћени текст (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број: 10/16) свих троје 

кандидата уврстила у ужи избор и заказала 

интервју ради сачињавања ранг- листе са 

редослиједом кандидата према успјеху 

постигнутом на интервјуу. 

           На интервју заказан и обављен дана 

22.02.2016. године, иако уредно обавје-

штен, није приступио Владан Катанић 

дипл.правник из Петрова. Како именовани 

кандидат изостанак на интервјуа није 

оправдао, нити је Комисију обавјестио о 

разлозима неодазивања то се има сматрати 

да је кандидат одустао од избора на наве-

дену позицију.   

            Интервјуу су приступили кандидати 

Борис Ристић и Сања Микић Ђукић. 

            Кандидаткиња Сања Микић Ђукић 

одбила је да одговара на постављена пита-

ња чланова Комисије ради чега није било 

могуће утврдити обим њеног знања и 

способности за обављање дужности члана 

Општинске изборне комисије Петрово.   

            Кандидат Борис Ристић на инте-

рвјуу од укупно 25 бодова остварио је 17,6 

бодова и од стране Комисије у сачињеној 

ранг-листи кандидата за избор члана Упра-

вног одбора ЈУ ''Центар за социјални рад'' 

Петрово и члана Општинске изборне 

комисије Петрово, број: 01-013.3-4/16 од 

24.04.2016. године рангиран на позицију 

број 1. са просјечном оцјеном од 3,52. 

            Како кандидат Борис Ристић  испу-

њава услове из члана 2.2. а нема сметњи из 

члана 2.3. Изборног закона Босне и Херце-

говине, као и посебне услове из члана 2. 

став 1. Упутства о утврђивању квалифика-

ција, броја и именовању и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне једини-

це у Босни и Херцеговини-Пречишћени 

текст, цијенећи његов положај на ранг 

листи одлучено ја као у тачки 1. диспози-

тива одлуке. 

            Како се именовање из тачке 1. ди-

спозитива одлуке врши ради попуне упра-

жњене позиције у наведеном органу у току 

трајања периода на који је именовање 

органа извршено (мандата) то је ваљало 

одлучити као у тачки 2. диспозитива 

одлуке. 

            Правна поука: Против ове одлуке 

нема права жалбе а може се покренути 

управни спор тужбом код Окружног суда у 

Добоју, у року 30. дана од дана пријема.       

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-2/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 19. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

118/05), члана 16. став 1. Закона о систему 

јавних служби (''Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 68/07, 109/12), члана 

88. став 1. Закона о социјалној заштити 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број: 37/12), члана 12. Закона о министар-

ским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број 25/03 и 41/03), члана 

36. Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 7/14), Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној дана 25.03. 

2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  ЈУ. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД ПЕТРОВО 
 

1. БОЈАН МАРЈАНОВИЋ дипл. 

економиста из Петрова именује се за члана 

Управног одбора  Јавне установе ''Центар 

за социјални рад'' Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. диспози-

тива одлуке врши се на период трајања 

мандата управног одбора установе имено-

ваног Одлуком о именовању чланова 

Управног одбора Јавне установе ''Центар 

за социјални рад'' Петрово, број: 01-111-

34/13 од 24.12.2013. године (''Службени 

гласник општине Петрово'' број: 14/13). 

3. Ова одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљена у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

Образложење 

            На Јавни конкурс за избор и име-

новање члана Општинске изборне коми-

сије Петрово и члана Управног одбора ЈУ 

''Центар за социјални рад'' Петрово број: 

01-103-1/16 расписан у ''Службеном гла- 
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снику Републике Српске'' број: 3/16 од 

20.01.2016. године и у дневном листу 

''Блиц'' дана 21.01.2016. године, на пози-

цију члана Управног одбора ЈУ. ''Центар за 

социјални рад'' Петрово конкурисао је 

један кандидат, Бојан Марјановић дипл. 

економиста из Петрова. 

            Комисија за избор члана Управног 

одбора ЈУ ''Центар за социјални рад'' 

Петрово и члана Општинске изборне ко-

мисије Петрово на сједници одржаној дана 

12.02.2016. године поступајући у складу са 

чланом 2. Одлуке о именовању Комисије 

за  избор Управног одбора ЈУ ''Центар за 

социјални рад'' Петрово и члана Општи-

нске изборне комисије Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број 

10/15) и чланом 10. Закона о министар-

ским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 41/03), у поступку 

контроле благовремености и потпуности 

поднесених пријава установила је да је 

пријава  кандидата Марјановић Бојана 

благовремена и потпуна и да кандидат 

испуњава опште услове прописане Зако-

ном о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске и посебне 

услове одређене Статутом ЈУ. ''Центар за 

социјални рад'' Петрово, а тражене јавним 

конкурсом.           

            Цијенећи стручну спрему кандида-

та, његово радно искуство и послове које је 

до тада обављао Комисија је кандидата 

уврстила у ужи избор и са њим дана 

22.02.2016. године у складу са чланом 11. 

Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

обавила интервјуу, а потом Скупштгини 

општине у складу са чланом 12. истог 

законског прописа доставила  ранг-листу- 

препоруку за именовање кандидата број: 

01-013.3-4/16 од 24.02.2016. године којом 

је Скупштини општине као органу 

надлежном за именовање препоручила да 

за члана Управног одбора ЈУ. ''Центар за 

социјални рад'' Петрово именује Марјано-

вић Бојана дипл. економисту из Петрова. 

            Законом о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

у члану 12. став 2. прописано је да се 

сматра да је кандидат који је први на ранг-

листи и којег је препоручила већина 

чланова комисије за избор најуспјешније 

прошао  отворену  конкуренцију,  а у ставу 

3. истог члана и законског прописа да 

након што комисија за избор достави 

приједлог ранг-листе службенику-органу 

за именовање, он ће, осим ако има 

оправдане разлоге (са доказима који то 

потврђују) да вјерује да принципи и 

процедуре утврђене законом нису испо-

штовани, или да би именовање било којег 

од кандидата са предложене листе са ужим 

избором довело до сукоба интереса, 

обезбједити да се изврши именовање 

кандидата који је први на ранг-листи, у 

складу са постојећим законима, правилима 

и прописима. 

            Како су принципи и процедуре 

прописане Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Репу-

блике Српске испоштоване, именовање 

кандидата не доводи до сукоба интереса, 

кандидат има знања и способности за 

обављање послова и дужности члана 

Управног одбора ЈУ. ''Центар за социјални 

рад'' Петрово а нема законских сметњи за 

његово именовање, то је на основу ранг 

листе- препоруке Комисије  за избор и 

именовање члана Управног одбора ЈУ. 

''Центар за социјални рад'' Петрово, а у 

складу са чланом 12. став 3. Закона о 

министарским, владиним и другим име-

новањима Републике Српске ваљало  одлу-

чити као у тачки 1. диспозитива одлуке. 

           Како се именовање из тачке 1. ди-

спозитива одлуке врши ради попуне упра-

жњене позиције у наведеном органу у току 

трајања периода на који је именовање 

органа извршено  (мандата) то је ваљало 

одлучити као у тачки 2. диспозитива 

одлуке. 

            ПРАВНА ПОУКА: Против ове 

одлуке нема права жалбе али се може 

покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Добоју, у року 30 дана од 

дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-111-3/16 

Датум: 25.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 20.                                                                                                              
На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 4. Одлуке о осни-

вању Центра за бирачки списак број: 02-

014-1-52/16 од 17.02.2016. године и члана 
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57. Статута општине Петрово –Пречи-

шћени текст („Службени гласник општине 

Петрово“, број 7/14) Начелник општине 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању лица за рад у Центру  

за бирачки списак 

 

I 

Јелена Илић, дипл. правник из Ка-

кмужа општина Петрово, запослена у 

Општинској управи на радном мјесту Са-

мостални стручни сарадник за нормати-

вно-правне послове, именује се за овла-

шћено службено лице за рад у Центру за 

бирачки списак општине Петрово.  

 

II 

Именована ће обављати послове и 

задатке руковођења и рада Центра за би-

рачки списак у складу са одредбама Пра-

вилника о вођењу и употреби Централног 

бирачког списка. 

 

III 

За обављање послова из тачке II 

овог рјешења, именована има право на на-

кнаду за рад чија висина ће бити одређена 

посебном Одлуком. 

 

IV  

Ово рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења а биће обја-

вљено у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-4/16 

Датум: 18.02.2016.  
_______________________________________________________ 

21. 

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

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

15. Закона о заштити становништва од за-

разних болести (“Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 14/10), члана 43. За-

кона 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,  доно-

си 
 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ СИСТЕМА-

ТСКОЈ ПРОЉЕТНОЈ  ДЕРАТИЗАЦИЈИ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

У 2016. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

У циљу заштите становништва и ја-

вно здравственог интереса од појаве и ши-

рења 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 2016. го-

дини (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 од 15 

марта до 30. априла 2016. године. 

 

Члан 3. 

Општом прољетном дератизацијом 

обухватити све објекте и јавне површине  

на подручју општине Петрово, и то: 

-Зграду Општинске управе и објекте који-

ма газдује Општина; 

-Образовне и вјерске објекте; 

-Објекте државних и приватних предузећа; 

-Објекте приватних услужних, тргови-

нских, занатских и угоститељских радњи а  

нарочито оних који се баве производњом, 

складиштењем и прометом животних 

намирница; 

-Стамбене објекте и приватне посједе; 

-Јавне површине; 

-Канализациону мрежу; 

-Oбале ријека, депоније смећа и дивља 

одлагалишта отпада; 

-Све остале субјекте/објекте и друга мјеста 

на којима постоји могућност размножа-

вања 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 

Републике Српске.  

Рјешења других министарстава 

укључујући и министарства надлежна за 

послове здравља других територијалних 

јединица 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 Општи-

на; 

-За пословне и помоћне просторије преду-

зећа, трговинских, угоститељских и зана-

тских радњи а нарочито оних који се баве 

производњом, складиштењем и прометом 

животних намирница лица која обављају 

пословну дјелатност; 

-За стамбене и пословне објекте, подруме, 

таване и складишта, те дворишта наве-

дених објеката заједнице етажних вла-

сника; 

-За породичне куће (домаћинства) и прива-

тне 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 који-

ма постоји оправдан разлог за примјену 

дератизације сносе власници. 

 

Члан 6. 

Извођач је дужан унапријед а нај-

мање 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, живо-

тне и радне средине.  

Извођач се обавезује на кориштење 

законом дозвољених препарата за дера-

тизацију 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 

изабрана за даваоца услуга од стране на-

длежног органа општине Петрово, надле-

жни инспектор може прихватити под сле-

дећим условима: 

а) Да извођач опште прољетне дерати-

зације има рјешење о испуњавању пропи-

саних услова Министарства здравља и со-

цијалне 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 дератизација код 

субјекта обавезно обави у временском пе-

риоду 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  
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доношења и биће објављена на oгласној 

табли општине и у Службеном  гласнику 

општине Петрово. 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-3-2/16 

Датум: 18.02.2016.  
_______________________________________________________ 

22. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 8. став 3. Одлуке о извр-

шењу буџета општине Петрово за 2016. 

годину („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 10/15) и члана 57. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 7/14), Начелник  

општине Петрово доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација буџетских 

средстава Народне библиотеке Петрово  

(организациони код 08180056), како слије-

ди: 

са конта 412941-Расходи по основу 

репрезентације у земљи  140,00 КМ 

на конто 412310-Расходи за канце-

ларијски материјал  40,00 КМ                     

на конто 412731-Расходи за услуге 

штампања 100,00 КМ период март 2016. 

године. 
 

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 
                                                                              

Члан 3. 

           Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-67/16 

Датум: 08.03.2016.  
_______________________________________________________ 

23. 

На основу члана 17. став (1), a у ве-

зи са чланом 28. Закона о јавним наба-

вкама  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 
 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке ро-

ба: „Набавка службеног возила за потребе 

Општинске управе општине Петрово“ 
 

Члан 1. 

Јавна набавка роба: „Набавка слу-

жбеног возила за потребе Општинске 

управе општине Петрово“ се уврштава у 

план јавних набавки општине Петрово за 

2016. 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: 02-014-7-50/16 

Датум: 18.02.2016.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 18. став (1), a у ве-

зи са чланом 28. Закона о јавним наба-

вкама 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, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке роба: 

„Набавка службеног возила за потребе 

Општинске управе општине Петрово“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке роба: „Набавка службеног 

возила за потребе Општинске управе 

општине Петрово“  

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се путем конкурентског позива у 
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складу са Законом о јавним набавкама 

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 8.547,01 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 10.000,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке обезбијеђена су из буџета општине 

Петрово за 2016. годину, са конта број: 511 

311 – Издаци за набавку моторних возила - 

аутомобили. 
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово 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: 02-014-7-51/16 

Датум: 18.02.2016.  
_______________________________________________________ 

25. 

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 конкурентског 

позива: „Набавка службеног возила за 

потребе Општинске управе општине 

Петрово“  
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача роба путем конкуре- 

нтског позива: „Набавка службеног возила 

за потребе Општинске управе општине 

Петрово“  у следећем саставу: 

1. Драган Петковић, предсједник  

Замјенски члан: Зоран Стјепановић 

2.  Јован Татомировић, члан  

Замјенски члан: Небојша Трифко-

вић 

3. Горан Јовановић, члан  

Замјенски члан: Јеленко Ђурановић 

4. Невена Петковић,  секретар 

Замјенски секретар: Жељко Томић. 

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде, 

предложи најповољнијег понуђача, изврши 

преглед возила, те изда одговарајућу 

потврду понућачима. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити    

04.03.2016. 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: 02-014-7-54/16 

Датум: 22.02.2016.  
_______________________________________________________ 

26. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 4. те чланом 90.  Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

сходно члану 4. став (3) Правилника о 

директном споразуму (Службени гласник 

општине Петрово број 1/15), сходно члану 

4. Правилника о провођењу поступка заје-

дничке јавне набавке и оснивња центра-

лног набавног органа („Службени гласник 

БиХ“ број 55/15), 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 
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О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

услуга: „Прољетна дератизација на 

подручју општине Петрово за  

2016. годину“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке услуга: „Прољетна дератиза-

ција на подручју општине Петрово за 2016. 

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 

Петрово за 2016. годину, са конта број: 412 

223 – Расходи за услуге дератизације, у 

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: 02-014-7-62/16 

Датум: 04.03.2016.  
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

б), члана 70. став (1), став (3) и став (6), a у 

вези са чланом 89. Закона о јавним на-

бавкама 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 роба: 

„Набавка службеног возила за потребе  

Општинске управе општине Петрово“ 

број: 02-014-7-52/16 од 22.02.2016.године, 

понуђачу под називом „Ауторад“ д.о.о. из  

Пелагићева. 
 

Члан 1. 

„Ауторад“ д.о.о. из Пелагићева, иза-

бран је као најповољнији понуђач у по-

ступку јавне набавке роба путем конкуре-

нтског захтјева: „Набавка службеног вози-

ла за потребе Општинске управе општине 

Петрово“ број: 02-014-7-52/16 од 22.02. 

2016. године. 
 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке роба 

путем конкурентског захтјева: „Набавка 

службеног возила за потребе Општинске 

управе општине Петрово“ број: 02-014-7-

52/16 од 22.02.2016. године, приспјела је 1 

(једна) благовремена понуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка службеног возила за потребе Општи-

нске управе општине Петрово“,  закључи-

ће 10 дана након што је понуђач оба-

вјештен  о избору најповољнијег понуђача, 

под условом да „Ауторад“ д.о.о. из Пе-

лагићева, као најуспјешнији понуђач у 

овом поступку јавне набавке роба, у року 

од 5 (пет) дана од дана када буде 

обавјештен о избору најуспјешнијег пону-

ђача достави сва документа тражену 

тендерском документацијом у поступку 

јавне набавке роба путем конкурентског 

захтјева „Набавка службеног возила за 

потребе Општинске управе општине Пе-

трово“ број: 02-014-7-52/16 од  22.02.2016. 

године. 

Уколико најуспјешнији понуђач не 

достави потребна документа тражена те-

ндерском документацијом у остављеном 

року, Уговорни орган ће поништити по-

ступак јавне набавке роба: „Набавка слу- 
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жбеног возила за потребе Општинске 

управе општине Петрово“ број: 02-014-7-

52/16 од 22.02.2016.године, узимајући у 

обзир да је понуђач „Ауторад“ д.о.о. из 

Пелагићева, био једини понуђач у пре-

дметном поступку, те да не би било 

могуће, у складу са чланом 72. став (3). 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

број 39/14), Уговор додијелити понуђачу 

чија је понуда по ранг листи одмах након 

понуде најуспјешнијег понуђача. 

 

Члан 4. 

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 роба прове-

ден 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 најуспјешнији понуђач 

изабере „Ауторад“ д.о.о. из Пелагићева. 

На основу члана 64. став (1)  тачка 

б),  члана 70. став (1), став (3) и став(6), а у 

вези са чланом 89. Закона о јавним наба-

вкама 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 („Слу-

жбени гласник БиХ“ број 39/14) или по-

дзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

пак, сходно члану 97. Закона о јавним на-

бавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14). Жалба се подноси  Уговорном орга-

ну као првостепеној инстанци у жалбеном 

поступку у писаној форми директно, еле-

ктронским путем, ако је електронско сре-

дство дефинисано као начин комуникације 

у тендерској документацији, или препо-

рученом поштанском пошиљком. Жалба се 

подноси у довољном броју примерака, а 

који не може бити мањи од три, како би 

могла бити уручена квалификованом ка-

ндидату или изабраном понуђачу, као и 

другим странкама у поступку. У случају 

директне предаје жалбе, Уговорни орган је 

дужан да изда жалиоцу потврду о времену 

пријема жалбе. Жалба се изјављује  у року 

од 5 (пет) дана, од дана када је подносилац 

жалбе запримио Одлуку о избору најпово-

љнијег понуђача у смислу члана 101. став 

5. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број: 39/14), најкасније 30 

дана по сазнању да је уговор закључен без 

спроведеног поступка јавне набавке у су-

протности са овим законом, а најкасније у 

року од једне године од дана закључења 

Уговора у том поступку, у смислу члана 

101. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број: 39/14).  
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-63/16 

Датум: 07.03.2016.  
_______________________________________________________ 

28. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник 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 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 

подручју општине Петрово за  

2016. годину“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача услуга путем директног 

споразума: „Прољетна дерaтизација на по-

дручју општине Петрово за 2016. годину“ 

у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, дипл. 

економиста 
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2.  Небојша Трифковић, дипл. инж. 

пољ., члан  

Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

4. Невена Петковић, дипл. економи-

ста,  технички 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 

14.03.2016. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.     
     

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: 02-014-7-67/16 

Датум: 11.03.2016.  
_______________________________________________________ 

29. 

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, доноси 

 

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 санитарија за потребе 

Општинске управе општине Петрово за 

2016.годину“ 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке  

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача роба путем директног 

споразума: „Набавка санитарија за потребе 

Општинске управе општине Петрово за 

2016. годину“ у следећем саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, дипл. 

економиста 

2. Јелена Илић, дипл. правник, члан  

Замјенски члан: Небојша Трифковић, 

дипл.инж.пољ. 

3. Весна Петровић, дипл.економиста, 

члан  

Замјенски члан: Жељко Ђурић, 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 

15.03.2016. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.         
 

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: 02-014-7-68/16 

Датум: 11.03.2016.  
_______________________________________________________ 

30. 

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,  доноси 
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О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Прољетна дератизација на подручју 

општине  Петрово  за  2016.  годину“  број:  

02-014-7-65/16 од 07.03.2016.године 
 

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 2016. го-

дину“ број: 02-014-7-65/16 од 07.03.2016. 

године. 
 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Прољетна дератизација на подручју 

општине Петрово за 2016. годину“, закљу-

чиће у најкраћем могућем року од дана 

када је понуђач обавјештен о избору најпо-

вољнијег 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  „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 по-

ступак., 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 

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 

законом, а најкасније у року од једне го-

дине од дана закључења Уговора у том 

поступку, у смислу члана 101. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14). 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-75/16 

Датум: 15.03.2016.  
_______________________________________________________ 

31. 

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,  доноси 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку роба: 

„Набавка санитарија за потребе Општи-

нске управе општине Петрово за 2016. 

годину“ број 02-014-7-65/16 од  

08.03.2016. године 

 

Члан 1. 

ТЗР „Бамби“ из Петрова, изабран  је 

као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке роба путем директног спо-

разума:  „Набавка  санитарија  за  потребе 
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Општинске управе општине Петрово за 

2016. годину“ број 02-014-7-65/16 од 08.03. 

2016.године. 

 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци роба: „На-

бавка санитарија за потребе Општинске 

управе општине Петрово за 2016.годину“,  

закључиће у најкраћем могућем року од 

дана када је  понуђач обавјештен 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 роба прове-

ден је у складу са одредбама Закона о ја-

вним 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 ТЗР „Бамби“ из Петрова. 

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 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 на-

бавкама („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 изјављу-

је  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 за-

коном, а најкасније у року од једне године 

од дана закључења Уговора у том посту-

пку, у смислу члана 101. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 

 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-77/16 

Датум: 16.03.2016.  
_______________________________________________________ 

32. 

На основу члана 17. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама 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,  доноси 

 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

О уврштавању поступка јавне набавке рa-

дова: „Одржавање улазног пута у амбула-

нту у МЗ Какмуж“ у план јавних набавки 

општине Петрово за 2016.годину. 
 

Члан 1. 

Јавна набавка рaдова: „Одржавање 

улазног пута у амбуланту у МЗ Какмуж“ се 

уврштава у план јавних набавки општине 

Петрово за 2016. 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: 02-014-7-79/16 

Датум: 22.03.2016.  
_______________________________________________________ 
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33. 

На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл.  гла-

сник 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 општине Петрово, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача радова путем директног 

споразума: „Одржавање улазног пута  

у амбуланту у МЗ Какмуж“ 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

за провођење процедуре избора најпово-

љнијег добављача радова путем директног 

споразума: „Одржавање улазног пута у 

амбуланту у МЗ Какмуж“ у следећем 

саставу: 

1. Зоран Стјепановић, дипл. еконо-

миста, предсједник  

Замјенски члан: Младен Томић, дипл. 

економиста, 

2. Небојша Трифковић, дипл. инж. 

пољ., члан  

 Замјенски члан: Јелена Илић, дипл. 

правник 

 3. Жељко Ђурић, дипл.економиста, 

члан  

 Замјенски члан: Весна Петровић, 

дипл.економиста 

 5. Невена Петковић, дипл. економи-

ста,  технички 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 

30.03.2016. године у 12:15 часова у про-

сторијама општине управе општине Пе-

трово.     
     
 

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: 02-014-7-81/16 

Датум: 23.03.2016.  
_______________________________________________________ 

34. 

На основу члана 18. став (1), a у 

вези са чланом 90. Закона о јавним наба-

вкама 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, доноси 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке радо-

ва: „Одржавање улазног пута у амбуланту 

у МЗ Какмуж“  

 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступку 

јавне набавке радова: „Одржавање улазног 

пута у амбуланту у МЗ Какмуж“. 

 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача из-

вршиће 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 2.042,73 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 2.390,00 КМ. 

Средства за набавку радова из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2016. годину, са конта број: 

511 197– Издаци за инвестиционо одржа-

вање улазни пут у амбуланту у МЗ Ка-

кмуж. 
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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: 02-014-7-82/16 

Датум: 23.03.2016.  
_______________________________________________________ 

35. 

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 чланом 43. став 1. За-

кона о буџетском систему Републике Ср-

пске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12, 52/14 и 103/15) и чла-

на 57. Статута општине („Службени гла-

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

лник  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 KM 

на конто 415215-Општинска бора-

чка организација 2.000,00  КМ (организа-

циони код 00380130), период  март 2016. 

године. 
        

Члан 2. 

             За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду и финансије. 

                                                                              

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-82/16 

Датум: 16.03.2016.  
_______________________________________________________ 

 

36. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

118/05 и 98/13), члана 6. алинеја 2. Одлуке 

о стипендирању редовних студената у 

2016.  години („Службени гласник општи-

не Петрово“, број: 1/16) и члана 57. Стату-

та 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 

2016. години, као и број стипендиста по 

појединим занимањима. 
 

Члан 2. 

У 2016. години стипендираће се 

укупно 13 (тринаест) нових редовних сту-

дената. 
 

Члан 3. 

Врста занимања која ће се стипе-

ндирати у 2016. години су сљедећа: 

1. Пољопривредни факултет, заје-

дничко усмјерење за прву годину – 1. го-

дина – 1 студент, 

2. Саобраћајни факултет, смјер 

Друмски и градски саобраћај – 4. година – 

1 студент, 

3. Филозофски факултет, Енглески 

језик и књижевност – 1. година – 1 сту-

дент, 

4. Медицински факултет, смјер 

Здравствена њега – 1. година – 1 студент, 

5. Факултет хотелијерства и тури-

зма, смјер Хотелијерство и туризам – 1. 

година -1 студент, 

6. Природно - математички факу-

лтет, смјер Хемија – 1. година – 1 студент, 

7. Медицински факултет, смјер 

Фармација – 3. година – 1 студент, 

8. Медицински факултет, смјер 

Стоматологија- 2. година – 1 студент, 

9. Саобраћајни факултет, смјер 

Друмски саобраћај – 2. година – 1 студент, 

10. Саобраћајни факултет, смјер 

жељезнички саобраћај – 2. година – 1 

студент, 
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11. Технолошки факултет, смјер 

Хемијско инжењерство – 2. година – 1 

студент, 

12. Природно-математички факу-

лтет, смјер Математика и информатика – 3. 

година – 1 студент, 

13. Пољопривредни факултет, 

смјер Уређење, коришћење и заштита вода 

– 2. година – 1 студент. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-61/16 

Датум: 26.02.2016.  
_______________________________________________________ 

37. 

На основу члана  53. став 1. Закона о 

јавним путевима („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 89/13) и члана 57. 

Статута општине Петрово–пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во“ број 7/14), Начелник општине Петрово    

доноси   
 

О Д Л У К У 

О давању сагласности за израду пројектне 

документације за предложену трасу  изгра-

дње мреже оптичког спојног пута Кара-

новац, Сочковац, Какмуж и Петрово 
 

Члан 1. 

Даје се сагласност „ЕЛТА-КАБЕЛ“ 

д.о.о. Добој да пројектује и постави опти-

чки кабал на траси Карановац, Сочковац, 

Какмуж и Петрово у путном појасу на ло-

калним и некатегорисаним путевима који-

ма управља општина Петрово, а што се 

односи на сљедеће катастраске честице: 

у к.о. Карановац к.ч. број: 1222, 

1509, 215, 219, 1513, 1227, 1228,  

у к.о. Сочковац к.ч. број: 1330, 

1336, 1784, 1783, 1782 , 1785 

у к.о. Какмуж к.ч. број: 546, 575, 

605, 4059,  4058,  

у к.о. Петрово к.ч. број: 4310, 4308, 

4309, 4314  
 

Члан 2. 

Обавезује се ЕЛТА-КАБЕЛ“ д.о.о. 

Добој да пројектном документацијом пре-

цизира дужину оптичког кабла који се 

поставља  у путном  појасу  тј. дуж наведе- 

них парцела и да према истом, приликом 

издавања грађевинске дозволе, плати на-

кнаду за коришћење путног земљишта. 
 

Члан 3. 

ЕЛТА-КАБЕЛ“ д.о.о. Добој има 

право користити земљиште за приступ 

инсталацијама изграђеним у путном појасу 

ради вршења послова одржавања, замјене 

оштећених или уништених дијелова инста-

лација и обављања других послова у циљу 

осигурања континуираног функционисања 

истих. 

ЕЛТА-КАБЕЛ“ д.о.о. Добој да ће 

коришћење земљишта које припада путу 

вршити тако да најмање оштећује пут, а 

постављене инсталације не смију бити 

сметња за радове на редовном одржавању, 

заштити и реконструкцији јавног пута. 
 

Члан 4. 

Имаоци и корисници објеката, 

опреме и инсталација, у случају реконстру-

кције јавног пута дужни су да поступају по 

налогу управљача пута, по потреби измје-

сте или прилагоде постављене објекте, 

опрему и инсталације новопројектованој  

ситуацији,  о  властитом трошку. 

У случају да власник, односно ко-

рисник објеката, опреме или инсталација 

не поступи по налогу управљача пута, на-

лог се извршава на терет трошкова вла-

сника, односно корисника објеката, опреме 

или инсталација у трупу путног или зашти-

тног појаса пута, а што је прописано чла-

ном 53. Закона о јавним путевима. 

Сви трошкови санирања, поправке 

и накнаде штете проузроковане евенту-

алним оштећењем постојећих подземних 

инсталација и пута, падају на терет ЕЛТА-

КАБЕЛ“ д.о.о. Добој. 
 

Члан 5. 

Обавезује се ЕЛТА-КАБЕЛ“ д.о.о. 

Добој да, након изведених радова, надле-

жном Одјељењу општине достави ажурну 

геодетску подлогу трасе положеног кабла. 
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-79/16 

Датум: 15.03.2016.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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38. 

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 

2016. години («Службени гласник општине 

Петрово» број 1/16) 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 

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 
 

I 

У комисију за провођење поступка 

додјеле студентских стипендија у 2016. 

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: 02-014-4-5/16 

Датум: 29.02.2016.  
_______________________________________________________ 

39. 

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 57. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“, број 7/14-пречишћени текст) и 

члана 108. Одлуке о комуналном реду 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 7/10 и 4/15) Начелник општине 

Петрово доноси 
 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ МЈЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 Ради  очувања  и  заштите  животне 

средине и подизања свијести грађана о 

потреби заштите животне средине, у мје-

сецу априлу 2016. године на простору оп-

штине Петрово, биће проведена акција под 

називом "АПРИЛ МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ" 

као акција увођења и одржавања кому-

налног реда. 
 

Члан 2. 

 За провођење ове акције задужује се 

Општинска управа општине Петрово. 
  

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу наредног да-

на од дана доношења а иста ће бити обја-

вљена у „Службеном гласнику општине 

Петрово“.  
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-97/16 

Датум: 21.03.2016.  
_______________________________________________________ 

40. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике    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) На-

челник општине Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА ЗА 

ПРОЈЕКАТ „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО“ 
 

 1. Дужност координатора пројекта 

„Јачање улоге мјесних заједница општине 

Петрово“ (у даљем тексту „ЈЛС коорди-

натор за МЗ пројекат или ЈЛС координа-

тор“) у оквиру пројекта „Јачање улоге мје-

сних  заједница  у  Босни и Херцеговини“ у 
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периоду трајања пројекта вршит ће Владо 

Р. Симић, стручни сарадник за локални 

економски развој. 

 2. ЈЛС координатор за МЗ пројекат 

ће своју дужност вршити у складу са по-

зитивним државним, ентитетским пропи-

сима и општим актима јединице локалне 

самоуправе као и потписаним Меморанду-

мом о разумијевању са партнерским једи-

ницама локалне самоуправе. 

 3. ЈЛС координатор ће сарађивати 

са о свом раду извјештавати Начелника 

општине. 

 4. Ово рјешење ступа на снагу 

даном доношења и бит ће објављено у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-7/16 

Датум: 22.03.2016.  
_______________________________________________________ 

41. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике 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) На-

челник општине Петрово доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ УЛАГАЊА 

У ОПРЕМАЊЕ СТАНА 

 

Члан 1. 

 Именује се комисија за процјену 

вриједности улагања у опремање стана у 

улици Колона 15. мај, стан број 8. улаз 

број 8, који је додијељен на привремено 

кориштење Васиљевић Младену Одлуком 

број: 02-014-1-272/14 у саставу: 

 1. Стјепановић Јесенко - предсје-

дник комисије,  

 2. Јелена Илић, члан, 

 3. Раденко Благојевић, члан. 

 

Члан 2. 

 Задатак комисије је да записнички 

изврши процјену вриједности улагања у 

опремање стана из члана 1. ове Одлуке, 

како би стан био услован за становање. 

 

 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и иста ће бити 

објављена у Службеном гласнику општине 

Петрово. 
 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-62/16 

Датум: 01.03.2016.  
_______________________________________________________ 

42. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

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

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 7/14-пречишћени текст)  и 

члана 5. Меморандума о разумијевању по 

Споразуму о финансирању пројекта хи-

тних мјера опоравка од поплава потпи-

саног између Босне и Херцеговине Међу-

народне асоцијације за развој, број 02-014-

6-161/15 од 22.12.2015. године начелник 

општине Петрово  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. ЖЕЉКО ЂУРИЋ, дипл.економи-

ста из Какмужа, именује се испред Општи-

не Петрово за члана Комисије за отварање 

и оцјену понуда у Пројекту хитног опо-

равка од поплава, санација централног трга 

и санација локалних путева на општини 

Петрово 

2. Ово рјешење ступа на снагу да-

ном доношења а исто ће бити објављено у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-8/16 

Датум: 25.03.2016.  
_______________________________________________________ 

43. 

На основу члана 90. Закона о зашти-

ти и спасавању у ванредним ситуацијама 

Републике Српске, („Службени гласник 

РС“, бр:121/12) и Плана активности у при-

преми и спровођењу мјера заштите и спа-

савања од шумских и других пожара на 

отвореном простору у Републици Српској 

у 2016. години („Службени гласник РС”, 

бр: 6/16) Начелник општине Петрово до-

носи  
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П Л А Н  

ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ШУ-

МСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА ОТВО- 

РЕНОМ ПРОСТОРУ У ОПШТИНИ 

ПЕТРОВО У 2016. ГОДИНИ 

 

I. ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕ-

НОСТИ  
 

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 109,53km
2
.  

У ужем географском погледу 

општина Петрово је смјештена на сјеверо-

источним 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 Кара-

новац са МЗ Бољанић у општини Добој до 

ријеке Спрече) – поље Брегуљаче и даље 

узводно ријеком Спречом (граница према 

општини Грачаница у ФБиХ) до ушћа Ба-

биног 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 25 km, а 

у ФБИХ од Тузле 45 km а територијално се 

наслања на подручје општинa Добој, Лу-

кавац и Грачаница.  

Општинска управа општине је у МЗ Пе-

трово. 

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 

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 плани-

нском дијелу Озрена. 

Укупна површина шума на подручју оп- 

штине Петрово је 6.438,50 ха што пре-

дставља 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 
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Подручја високог 

ризика од 

шумског пожара 

(шематски 

преглед подручја 

шума на карти у 

прилогу 3. и 4.) 

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 

10
0 

С- 11
0
С. Евидентна су мања одступања 

температурних амплитуда када су у пи-

тању равничарска и планинска подручја 

општине Петрово. 

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 mm/m
2
. 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, 

јаких вјетрова, екстремних температура са 

сушом. 

Цјелокупно подручје општине 

испресијецано 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. 

II. НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕ-

ТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

АКТИВНОСТИ  
 

1. Ажурирати важеће Процјене 

угрожености и Планове заштите од по-

жара.  

Извршилац задатка: ЦЗ, привредна 

друштва у складу са прописима по којима 

су која су обавезна донијети плано-

ве/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 2016. године. 
  

2. Одржати сједницу  ОШВС са су-

бјектима од значајa за спровођење преве-

нтивних и оперативних мјера заштите и 

спасавања од шумских и других пожара на 

отвореном простору. 

Извршилац задатка: ОШВС, ЦЗ. 

Учесници: ОШВС, привредна дру-

штва и органи.  

Рок: март 2016. године. 
 

3. Са овим планом упознати: удру-

жења за заштиту природе, еколошка удру-

жења, горане, извиђаче, ловачка удружења, 

планинарска друштва, омладинске и друге 

невладине  организације  те  осмислити на- 

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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чин њиховог ангажовања на конкретним 

задацима и то медијски пропратити. Та-

кође, код школске популације спровести 

активности на упознавању са мјерама за-

штите од пожара и на овај начин развијати 

противпожарну културу и свијест о потре-

би спровођења мјера противпожарне за-

штите. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово, ЦЗ.  

Учесници: електронски и принтани 

медији. 

Рок: сталан задатак. 
 

III. СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕ-

НТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 
 

3. Извршити надзор над спровође-

њем мјера утврђених Законом о заштити 

од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/12).  

Извршилац задатка: Републичка 

управа за инспекцијске послове, Инспе-

кторат за експлозивне материје и послове 

заштите од пожара МУП РС. Учесници: 

привредна друштва и органи.  

Рок: март-април 2016. године.  
 

4. Сагледати стање водоопскрбних 

капацитета (извора, језера, чатрња и дру-

гих водозахвата) и формирати базу пода-

така о истим на територији општине, те 

преко шумских газдинстава, удружења за 

заштиту природе, еколошких удружења, 

горана, извиђача, ловачких удружења, пла-

нинарских друштава, омладинских и дру-

гих невладиних организација извршити 

њихово уређење како са еколошког аспе-

кта, тако и за евентуалне потребе у случају 

гашења пожара отвореног простора, ува-

жавајући еколошке аспекте таквог уређе-

ња. Шумско газдинство и поменута удру-

жења која посједују чврсте, односно ста-

циониране објекте на шумским подручјима 

(ревирима) снабдјети опремом за гашење 

шумских пожара (метларице, напртњаче, 

лопате и др.) и исту, за вријеме пожарне 

сезоне, држати у поменутим објектима у 

циљу брзе и ефикасне употребе.  

Извршилац задатка: општина Пе-

трово, ШГ Добој-ШУ Петрово.  

Учесници: удружења грађана. 

Рок: сталан задатак. 
 

5. Прописати потребне агротехни-

чке мјере за уређивање и одржавање по-

љопривредног  земљишта  у дијелу који се 

односи на заштиту од пожара у складу са 

чланом 26. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 93/06). 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

Учесници: Одјељење за привреду и 

финансије, Реферат за пољопривреду, шу-

марство, водопривреду и заштиту околине, 

инспекцијски органи. 

Рок: април 2016. године. 
 

6. Системски радити на изради но-

вих и одржавању постојећих шумских 

комуникација, противпожарних пресјека и 

осматрачница и о томе благовремено оба-

вјештавати општину Петрово. Приликом 

ових послова посебну пажњу обратити на 

подручја са вишим степеном ризика од 

пожара. 

Извршилац задатка: ШГ Добој-ШУ 

Петрово. 

Учесници: општина Петрово.  

Рок: сталан задатак. 
 

7. Успоставити ефикасан систем 

осматрања, обавјештавања и узбуњивања 

на подручјима са повећаним ризиком од 

пожара. 

Извршилац задатка: ШГ Добој-ШУ 

Петрово,  

Учесници: општина Петрово, ПС 

Петрово, ПО РУЦЗ Добој. 

Рок: 1. април 2016. године. 
 
 

8. Упознати републичке органе, ор-

ганизације, предузећа и друга правна и 

физичка лица да су у извршавању обавезе 

обавјештавања о елементарној непогоди и 

другој несрећи које могу угрозити људе, 

материјална и друга добра дужни позивом 

на број 121 оперативно-комуникативном 

центру (који је бесплатан) обавјестити 

Републичку управу цивилне заштите, 

односно ПО РУЦЗ Добој. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово, републички органи, организације, 

предузећа, правна и физичка лица.  

Учесници: РУЦЗ, ПО РУЦЗ Добој. 

Рок: према потреби. 
 

9. Предузети додатне мјере на уре-

ђењу одлагалишта отпада, односно друге 

мјере за санацију неконтролисаних одлага-

лишта, посебно у туристичким подручјима 

у периоду повећане опасности од пожара. 

Извршилац задатка: општина 

Петрово, ШУ Петрово,  



Страна 31 - Број 2    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  Понедјељак, 28.03.2016. године 
 

Учесници: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове, 

ЈКП „Вода“. 

Рок: април 2016.године. 
 

10. Појачати осматрање и надзор 

шума, ниског растиња и усјева којима при-

јети повећана опасност од пожара. 

Извршилац задатка: ШУ Петрово, 

власници шума и усјева. 

Учесници: општина Петрово.  

Рок: по потреби. 
 

11. За потребе хитног одговора при-

ликом интервенција гашења пожара у ра-

ној фази и у акцијама спречавања његовог 

ширења на подручју у власништву правних 

лица која газдују шумама од постојећег 

особља формирати тимове, те за исте 

планирати и набавити одговарајућу опрему 

за гашење пожара, заштитну опрему, као и 

средства везе. 

Тимове индивидуално и колективно 

обучити за интервенције гашења пожара и 

оспособити за дејство са другим субје-

ктима, а посебно са ватрогасним једини-

цама, односно руководиоцима акција гаше-

ња пожара. 

Спискове тимова и опреме, као и План 

ангажовања доставити надлежном ватрога-

сном старјешини. 

Извршилац задатка: ШГ Добој - 

ШУ Петрово.  

Учесници: општина Петрово. 

Рок: сталан задатак. 
 

12. Ускладити режим рада и де-

журства са процјеном угрожености, одно-

сно са индексом опасности. Сходно томе, у 

данима високог ризика или индекса опа-

сности од избијања пожара на отвореном 

простору или код настанка пожара, пла-

нирати и спроводити непрекидно дежу-

рство, координирати рад са другим орга-

нима, организацијама и службама општи-

не, предузимати и друге мјере у циљу 

правовременог обавјештавања о избијању 

и ширењу пожара.  

Извршилац задатка: ЦЗ, ДВЈ, ШУ 

Петрово.  

Учесници: ПО РУЦЗ Добој. 

Рок: По потреби. 
 

13. Припаднике јединица цивилне 

заштите за заштиту и спасавање од пожара 

осигурати од посљедица несрећног слу-

чаја, обезбиједити им новчану накнаду за 

вријеме ангажовања, додатно оспособити и 

опремити адекватном опремом за гашење 

пожара отвореног простора, као и сре-

дствима везе. Прије почетка пожарне сезо-

не обучити, оспособити и опремити до-

датни број припадника специјализованих 

јединица цивилне заштите за заштиту и 

спасавање од пожара. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

Учесници: ПО РУЦЗ Добој. 

Рок: према потреби. 
 

14. У најсложенијим ситуацијама, 

када су директно угрожена насеља и живот 

грађана, планирати ангажовање тимова за 

деминирање Републичке управе цивилне 

заштите. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите. 

Рок: по потреби. 
 

15. Извршити отклањање техничких 

и других недостатака на возилима и опре-

ми потребној за извођење акција заштите и 

спасавања од пожара са којима располаже 

општина и опрему држати у исправном 

стању. 

Извршилац задатка:  ДВЈ Петрово, 

ЈКП „Вода“, ШУ Петрово,  

Учесници: општина Петрово. 

Рок: сталан задатак. 
 

16. Извршити опремање ватрогасне 

јединице средствима прикупљеним у скла-

ду са одредбама члана 81. Закона о за-

штити од пожара („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 71/12) 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово, ДВЈ Петрово. 

Учесници: Инспекторат за експло-

зивне материје и послове заштите од 

пожара МУП РС, ЦЈБ Добој. 

Рок: сталан задатак. 
 

17. Утврдити услове, организацију, 

односно уговором дефинисати начин анга-

жовања грађевинске механизације и радне 

снаге за евентуалну хитну израду просјека 

и пробијање противпожарних путева ради 

заустављања ширења шумских пожара. У 

том циљу ШГ Добој израдиће спискове 

грађавинске механизације којом располаже 

и која је додатно потребна, те ће их 

доставити начелнику општине који ће 

извршити ангажовање грађевинске меха-

низације у складу са својим овлашћењима. 
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Извршилац задатка: ШГ Добој, 

општина Петрово.  

Учесници: ПО РУЦЗ Добој.  

Рок: април 2016. године. 
 

18. У складу са утврђеним садржа-

јем и стандардима, обезбиједити пакете 

хране и других основних артикала који би 

се, на најбржи могући начин, достављали 

угроженом становништву и учесницима 

акција заштите и спасавања. 

Извршилац задатка: Црвени крст 

општине Петрово. 

Учесници: општина Петрово, ЦЗ. 

Рок: 1. мај 2016. године и према по-

треби. 
 

19. Обезбиједити довољне количине 

потребних лијекова и медицинских сре-

дстава за вријеме трајања евентуалне 

угрожености од пожара. 

Општина Петрово је дужна Министарство 

здравља и социјалне заштите редовно 

извјештавати о снабдјевености угроженог 

становништва лијековима и медицинским 

средствима како би исто, у случају неопхо-

дности, предузело потребне мјере и акти-

вности из своје надлежности. 

Извршилац задатка: ЈЗУ ДЗ ''Озрен'' 

Петрово, општина Петово. 

Учесници: Црвени крст општине 

Петрово, ПО РУЦЗ Добој, Министарство 

здравља и социјалне заштите. 

Рок: 1. мај 2016. године и према 

потрби. 
 

20. 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 Репу-

блике Српске. 

Извршилац задатка: Хеликоптерски 

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. 
 

21. У ШГ Добој – ШУ Петрово ре-

довно спроводити обуку запослених и 

реализовати вјежбе хитног одговора на 

почетни пожар. 

Извршилац задатка: ШГ Добој – 

ШУ Петрово.  

 

Учесници: ВСРС, ДВЈ Петрово.  

Рок: 1. јун 2016. године. 
 

22. Предузети потребне мјере на 

свим нивоима (законодавство, мониторинг, 

тужилаштво, полиција), како би се повећао 

проценат откривања лица која су непа-

жњом, немаром или намјером узроковала 

пожар, како би била процесуирана и са-

нкционисана у складу са важећим зако-

нима. У случају утврђивања одговорности, 

санкција треба да обухвати и надокнаду 

причињене штете, као и трошкове интер-

венције гашења. 

Извршилац задатка: ШГ Добој – 

ШУ Петрово. 

Учесници: ЦЈБ Добој - ПС Петрово,  

ПО РУЦЗ Добој, општина Петрово. 

Рок: сталан задатак. 
 

IV. СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГО-

ВОРА 
 

23. Оперативне мјере спроводити у 

складу са овим планом, при чему руко-

водећу улогу сходно законским и пла-

нским одредбама, има штаб за ванредне 

ситуације општине Петрово. 

Извршилац задатка: штаб за ванре-

дне ситуације општине Петрово,  

Учесници: општина Петрово, при-

вредна друштва и друга правна лица од 

значаја за реализацију планираних мјера. 

Рок: према потреби. 
 

24. Припрема и доношење наредбе 

за поступање по плану приправности, а на 

основу процјене угрожености од стране 

општине Петрово. 

Извршилац задатка: Начелник 

општине Петрово. 

Учесници: субјеки који имају обаве-

за у складу са планом приправности. 

Рок: према потреби. 
 

25. Информисање грађана о наста-

лој ситуацији, мјерама које се предузимају, 

као и давање упутства грађанима и другим 

субјектима о поступању. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово или штаб за ванредне ситуације 

општине Петрово. 

Учесници: медији. 

Рок: у току елементарне непогоде. 
 

26. Обезбјеђење функционисања ве-

за без обзира на временске или било какве 

друге услове. 
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Извршилац задатка: „Телеком Ср-

пске“ а.д. Бања Лука - РЈ Петрово. 

Учесник: општина Петрово. 

Рок : сталан задатак. 
 

27. Обезбјеђење континуираног сна-

бдијевања електричном енергијом без 

обзира на временске или било какве друге 

услове. 

Извршилац задатка: ЗП “Електродо-

бој“ АД Добој. 

Учесник: општина Петрово. 

Рок: сталан задатак. 
 

28. Обезбјеђење водоснабдијевања. 

Извршилац задатка:  ЈКП „Вода“ 

Петрово. 

Учесник: општина Петрово. 

Рок: сталан задатак. 
 

29. Активирање штаба за ванредне 

ситуације општине Петрово. 

Извршилац задатка: начелник 

општине Петрово. 

Учесници: чланови штаба за ванре-

дне ситуације општине Петрово. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 
 

30. Проглашење ванредне ситу-

ације. 

Извршилац задатка: начелник 

општине Петрово. 

Учесници: чланови штаба за ванре-

дне ситуације општине Петрово. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

Напомена: ванредна ситуација се у 

принципу проглашава у случају да наста-

лој опасности не могу адекватно одго-

ворити службе чија је то редовна дје-

латност и субјекти са којима је потписан 

уговор о сарадњи. 
 

31. Наредба о активирању опера-

тивно-комуникативног центра у случају 

када је наређена приправност или је про-

глашена ванредна ситуација. 

Извршилац задатка: начелник 

општине Петрово. 

Учесници: чланови штаба за ванре-

дне ситуације општине Петрово. 

Рок: у складу са процјеном си-

туације. 
 

32. Доношење наредбе о мобили-

зацији и мобилизација расположивих љу-

дских и материјално-техничких капацитета 

општине Петрово у случајевима када се не  

може пружити адекватан одговор капа-

цитетима органа и институција чија је то 

редовна дјелатност. 

Извршиоци задатка: начелник 

општине или штаб за ванредне ситуације 

општине Петрово ако је активиран. 

Учесници: чланови штаба за ванре-

дне ситуације општине Петрово. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 
 

33. Организација узбуњивања и да-

вања упутства за дјеловање у случају еле-

ментарне непогоде. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран. 

Учесници: медији, Радио РС студио 

Петрово, ПС Петрово, ДВЈ Петрово, „Те-

леком Српске“ а.д. Бања Лука - РЈ Пе-

трово. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 
 

34. Издавање наредбе за евакуацију, 

организација евакуације и збрињавања 

угроженог становништва. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран. 

Учесници: субјекти који располажу 

капацитетима за смјештај, општински 

штаб за ванредне ситуације ако је акти-

виран, ЦЗ, Црвени крст општине Петрово. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 
 

35. Тражење помоћи за ангажовање 

људских и материјалних капацитета од 

сусједних и других локаних заједница са 

којима је потписан споразум о међусобној 

сарадњи у области заштите и спасавања од 

елементарне непогоде. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран. 

Учесници: сусједна или друга 

општина/град, РУЦЗ. 

Рок: у току елементарне непогоде. 
 

36. Тражење помоћи од Владе Репу-

блике Српске или Републичког штаба за 

ванредне ситуације ако је исти активиран. 

Извршиоци задатка: начелник општине 

или штаб за ванредне ситуације општине 

Петрово ако је активиран. 

Учесници: Министарство унутра-

шњих послова, Републичка управа циви-
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лне заштите, Републички штаб за ванредне 

ситуације ако је ативиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

Напомена: Помоћ са нивоа Репу-

блике тражи се након што су исцрпљени 

сви расположиви капацитети локалне за-

једнице, у складу са Упутством о тражењу, 

пружању и прихватању помоћи заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

53/13). 
 

37. Евакуација болесних и угроже-

них који се налазе на неприступачним 

мјестима. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран, Хеликоптерски сервис 

Републике Српске, специјализована једи-

ница за заштиту и спасавање са висина. 

Учесници: Министарство здравља и 

социјалне заштите, Републичка управа ци-

вилне заштите, Републички штаб за ванре-

дне ситуације ако је ативиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

Напомена: ангажовање Хеликоптер-

ског сервиса Републике Српске и специ-

јализоване јединице за заштиту и спаса-

вање са висина захтјева се у складу са Упу-

тством о тражењу, пружању и прихватању 

помоћи заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама. 
 

38. Достављање лијекова угроже-

ном становништву које живи на непри-

ступачним или тешко приступачним тере-

нима. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран, Хеликоптерски сервис 

Републике Српске, специјализована једи-

ница за заштиту и спасавање са висина. 

Учесници: Министарство здравља и 

социјалне заштите, Републичка управа ци-

вилне заштите, Републички штаб за ва-

нредне ситуације ако је ативиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 

Напомена: ангажовање се захтјева у 

складу са Упутством о тражењу, пружању 

и прихватању помоћи заштите и спасавања 

у ванредним ситуацијама. 
 

39. Достављање хране и пакета хи-

гијене угроженом становништву. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран, Црвени крст општине 

Петрово, Хеликоптерски сервис Републике 

Српске, специјализована јединица за 

заштиту и спасавање са висина. 

Учесници: Републичка управа ци-

вилне заштите, Црвени крст Републике 

Српске, Републички штаб за ванредне 

ситуације ако је ативиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 
 

40. Ангажовање волонтера на пру-

жању помоћи угроженом становништву. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, односно штаб за ванредне ситуације 

ако је активиран, Црвени крст општине 

Петрово. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите, Црвени крст Републике Ср-

пске, Републички штаб за ванредне ситу-

ације ако је ативиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 
 

41. Достављање редовних и ванре-

дних информација за вријеме елементарне 

непогоде о ситуацији на терену, мјерама 

које се предузимају, ангажованим снагама, 

приједлогом мјера и друго, по захтјеву Ре-

публичке управе цивилне заштите Репу-

блике Српске. 

Извршиоци задатка: општина Пе-

трово или штаб за ванредне ситуације ако 

је активиран. 

Учесници: Републичка управа циви-

лне заштите 

Рок: у току елементарне непогоде. 

 

V.  СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПО-

РАВКА 
 

42. Санирање посљедица на матери-

јалним добрима на којима је причињена 

штета. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово, грађани, органи и институције, 

привредно друштво или друго правно лице 

Учесници: Влада Републике Ср-

пске, Републичка управа цивилне заштите 

 Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 
  

43. Процјену штете настале усљед 

елементарне непогоде на нивоу општине 

Петрово. 
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Извршиоци задатка: општина Пе-

трово, ШГ Добој – ШУ Петрово. 

Учесник: штаб за ванредне ситу-

ације ако је активиран. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 
 

44. Предузимање мјера на санацији 

посљедица и оправку од елементарне не-

погоде и пружање помоћи угроженим са 

нивоа општине у складу са могућностима 

општине Петрово. 

Извршилац задатка: општина Пе-

трово. 

Учесник: угрожени субјекти. 

Рок: у складу са процјеном ситу-

ације. 
 

VI. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИ-

ЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 
 

45. О реализацији задатака из овог 

плана извршиоци задатака су дужни, на 

крају противпожарне сезоне, а најкасније 

до 1. новембра 2016. године, доставити 

извјештај са приједлогом мјера Одјељењу 

за општу управу општине Петрово које ће 

упознати Начелника општине о реали-

зацији задатака. 
 

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

46. Извршиоци задатка утврђени 

овим планом дужни су, у оквиру својих 

надлежности реализовати и друге задатке 

из домена заштите и спасавања од пожара 

кроз све фазе: превентива, одговор и 

опоравак, а који ће за резултат имати спре-

чавање настанка или ублажавање посље-

дица елементарне непогоде изазване по-

жаром. 
 

47. Овај план ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења и објавиће се 

у „Службеном гласнику општине Петро-

во“, а доставиће се у писаној форми извр-

шиоцима и учесницима у извршењу за-

датака. 
 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-2-83/16 

Датум: 11.03.2016.  
_______________________________________________________ 

 44. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној  самоуправи  („Службени  гласник Ре- 

публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 

98/13), члана 57. Статута општине Петрово 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14),  а у складу са Правилником о 

начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 71/10), начелник 

општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА 

ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
 

Члан 1. 

Прихвата се Извјештај Централне 

комисије за попис, именоване Одлуком 

број 02-014-1-382/15 oд 06.11.2015. године  

(„Службени гласник“ општине Петрово 

број: 7/15). 
 

Члан 2. 

Обавезује се Начелник општине Пе-

трово да у току 2016. године именује ко-

мисију за процјену отписа основних сре-

дстава и ситног инвентара, предложеног од 

стране Централне комисије за попис. 

 

Члан 3. 

Задужује се Одјељење за привреду 

и финансије, да у складу са Законом о 

рачуноводству и ревизији РС („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 52/11 и 94/15) и 

Правилником о буџетским класификаци-

јама, садржини рачуна и примјени контног 

плана за кориснике прихода буџета Репу-

блике, општина и градова и фондова 

(„Службени гласник РС“ број 90/10) и 

Правилником о начину и роковима вр-

шења пописа и усклађивања књигово-

дственог стања са стварним стањем („Слу-

жбени гласник РС“ број 71/10) изврши 

усклађивање стања по попису и књигово-

дственог стања. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“.  

                                                        

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

Број: 02-014-1-58/16 

Датум: 22.02.2016.  

________________________________________________________________________________ 
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