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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 2   Петрово,  01.03.2017. године          Година: XXV 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 39. став 2. тачка 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16), 

члана 20. став 3. Закона о комуналним дје-

латностима („Службени гласник Републи-

ке Српске“ број 124/11), члана 36. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 7/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ЦЈЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

Члан 1. 

 Даје се сагласност ЈКП „Вода“ Пе-

трово на цјеновник комуналних производа 

и услуга, како слиједи: 

І -  ИСПОРУКА ВОДЕ И ОДВОЗ 

СМЕЋА 

 

1. Одвоз смећа од домаћинстава - 

грађана: 

1.1. Домаћинства са једним чланом 

........................................................... 5,00 КМ 

1.2. Домаћинство са два и више чла-

нова .................................................. 7,00 КМ 

2. Одвоз смећа од привредних су-

бјеката типа (СУР, СТР, СЗР, ДОО) 

......................................... 25,00 КМ мјесечно 

3. Одвоз смећа од привредних су-

бјеката који посједују контејнер  

........................................... 70,00 КМ по тури 

4. Вода од грађана са уграђеним 

мјерним инструментом .......... 0,70 КМ / m
3
 

5. Вода од грађана без уграђеног 

мјерног инструмента (паушал) 

........................................... 7,00 КМ по члану 

6. Вода од привредних субјеката 

типа (СУР, СТР, СЗР, ДОО) .. 1,40 КМ / m
3
 

7. Вода од привредних субјеката 

типа (Индустријски погони) .. 1,70 КМ / m
3
 

8. До уградње водомјера привредни 

субјекти ће плаћати: 

 

 

 

а) Вода од привредних субјеката без 

уграђеног мјерног инструмента типа (СТР, 

СЗР, ДОО и установе), осим праоница 

(мјесечни паушал) ........................ 40,00 КМ 

б) СУР-мјесечни пашаул.. 60,00 КМ 

в) Индустријски погони и праонице 

(мјесечни паушал) ...................... 200,00 КМ 

            9. Накнада за водомјерно мјесто 

(одржавање водомјера) плаћа се по про-

филу и износи: 

1. F – 15 mm           1,00 КМ / мјесец 

2. F – 20 mm           1,00 КМ / мјесец 

3. F – 25 mm           1,50 КМ / мјесец 

4. F – 30 mm           1,80 КМ / мјесец 

5. F – 40 mm           3,30 КМ / мјесец 

6. F – 50 mm  обични               

                            9,00 КМ / мјесец 

7. F – 50 mm комбиновани    

                          16,00 КМ / мјесец 

8. F – 80 mm обични  

                          10,80 КМ / мјесец 

9. F – 80 mm комбиновани     

                          20,00 КМ / мјесец 

10. F – 100 mm обични             

                          12,00 КМ / мјесец 

11. F – 100 mm комбиновани    

                          25,00 КМ / мјесец 

12.  Е- електронски 3,00 КМ / мјесец 
  

Накнаду за водомјерно мјесто пла-

ћају корисници услуга којима је уграђен 

водомјер. 
 

 ІІ - ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ (НОРМА 

САТ) 

 

1. Рад водоинсталатера 

............................................. 11,70 КМ / 1 час 

2. Рад помоћног радника 

............................................... 5,90 КМ / 1 час 

 

 ІІІ - УСЛУГЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

 

1. Рад скип возила 

............................................. 70,20 КМ / 1 час 

2. Рад теретног моторног возила - 

локо .................................... 58,50 КМ / 1 час 

3. Чишћење септичких јама 

......................................................... 50,00 КМ  
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 ІV - ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ 

УСЛУГЕ 

1. Чишћење асфалтних површина и 

ивичњака .............................. ..  0,20 КМ / m
2
 

2. Чишћење и кошење зелених по-

вршина ..................................  0,15 КМ / m
2
 

3. Обрезивање и окопавање повр-

шина ......................................... 0,10 КМ / m
2
 

4. Шишање живих ограда 

.................................................... 3,50 КМ / m 

  

V - ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ВОДО-

ВОДНУ МРЕЖУ 

Прикљуна такса на водопривредне 

објекте плаћа се: 

1. За предузећа и установе прикљу-

чак             600,00 КМ 

2. За занатске и услужне радње 

прикључак           400,00 КМ 

3. За домаћинства прикључак 

                                        351,00 КМ 

 

VІ - ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА КАНА-

ЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

 

1. Предузећа и установе прикључак

                                  300,00 КМ 

2. Занатске и услужне радње при-

кључак                                  150,00 КМ 

3. Домаћинства прикључак         

                                            100,00 КМ 

 

 За прикључење на главну водово-

дну мрежу овлаштен је радник Јавног 

комуналног предузећа. 

 Трошкове прикључења сноси кори-

сник услуге. 

 

Члан 2. 

 Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаји да важи Одлука о давању сагла-

сности на цјеновник комуналних произво-

да и услуга („Службени гласник општине 

Петрово“, број 7/13). 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-2/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“,  број 97/16) а у вези са 

чланом 16, 17. и 18. Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 75/08 и 60/13) и члана 36. Статута 

општине Петрово – Пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Петрово“, 

број 7/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине, донијела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ШУМСКО-

ПРИВРЕДНOГ  ОСНОВА  ЗА  ШУМЕ  У 

ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

         Приступа се изради Шумскопри-

вредног основа за шуме у приватној сво-

јини за подручје општине Петрово (у да-

љем тексту: Основ). 

        Основом се одређују основне смјер-

нице и циљеви газдовања шумама, мјере за 

унапређивање шума, очување и јачање 

општекорисних функција шума и заштита 

шума, а Основ садржи и анализу досада-

шњег газдовања шумама, приказ стања 

шума, циљеве газдовања шумама, врсту и 

обим радова у приватним шумама на по-

дручју општине Петрово. 

 

Члан 2. 

        Основ се доноси на период од десет 

година. 
 

Члан 3. 

        Процијењена вриједност израде 

Основа и надзора над израдом износи 

28.000,00 КМ, а средства за финансирање 

су обезбијеђена у Буџету општине Петрово 

за 2017. годину на економском коду 

513718-Трошкови израде шумскопривре-

дне основе за приватне шуме. 

             

Члан 4. 

       Обавезује се Начелник општине Пе-

трово да одреди надзор над израдом Осно-

ва у складу са Законом о шумама („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

75/08 и 60/13) и Правилником о надзору 

над израдом шумскопривредних основа 
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(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 57/11 и 79/13). 

 

Члан 5. 

           Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-3/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

3. 

 На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. 

Закона о боравишној такси („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 78/11 и 

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

трово – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Петрово“ број 7/14) Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 24.02.2017. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

 Домаћи или страни држављанин 

који користи услугу ноћења у угостите-

љском објекту за смјештај евидентира се у 

књигу гостију и плаћа боравишну таксу по 

сваком оствареном ноћењу у угостите-

љском објекту за смјештај. 

 Угоститељ који пружа услугу смје-

штаја у угоститељском објекту врсте се-

оско домаћинство, односно домаћи или 

страни држављанин који користи услугу 

ноћења у угоститељском објекту за смје-

штај врсте сеоско домаћинство није обве-

зник уплате боравишне таксе. 

 Изузетно од става 1. овог члана уго-

ститељи који пружају услуге смјештаја у 

кући за одмор, апартману и соби за изна-

јмљивање плаћају годишњи паушални 

износ боравишне таксе за сваки кревет 

(лежај) у угоститељском објекту, односно 

објекту у којем се пружају услуге смје-

штаја. 
 

Члан 2. 

 Домаћи   или   страни   држављанин 

плаћа боравишну таксу из члана 1. став 1. 

ове одлуке у износу од 1,00 КМ по оства-

реном ноћењу. 

 Паушални износ боравишне таксе 

за угоститеље из члана 1. став 3. износи 

15,00 КМ за сваки кревет (лежај) на го-

дишњем нивоу. 
  

Члан 3. 

           Боравишну таксу не плаћају: 

 а) дјеца до 12 година старости, 

 б) лица упућена на бањско и кли-

матско лијечење, односно специјализовану 

рехаби-литацију од стране надлежне ље-

карске комисије, 

 в) особе са инвалидитетом од најма-

ње 70%, војни инвалиди од 1. до 5. кате-

горије, односно цивилни инвалиди рата од 

1. до 5. категорије, као и један пратилац 

наведених особа, 

 г) дјеца и омладина са сметњама у 

развоју која су потпуно или дјелимично 

зависна од помоћи и његе другог лица, као 

и пунољетна лица са инвалидитетом која 

су потпуно или дјелимично зависна од 

помоћи и његе другог лица, те лица у 

пратњи наведених лица, 

 д) ученици, студенти и њихови пра-

тиоци који организовано бораве у угости-

тељском објекту за смјештај ради изво-

ђења школе у природи, екскурзија, спор-

тско-рекреативних и других активности, 

републичких и регионалних такмичења у 

знању и вјештинама и обавезне наставе по 

програму надлежног Министарства и пла-

ну и програму високошколске установе, 

 ђ) страни држављани који су по ме-

ђународним конвенцијама и споразумима 

ослобођени плаћања боравишне таксе,  

 е) сезонски радници, 

 ж) ученици основних и средњих 

школа и студенти који немају пребива-

лиште у општини или граду у којем се 

школују и 

 з) особe које долазе у бањске и кли-

матске центре индивидуално или путем 

туристичких агенција у сврху лијечења. 
 

Члан 4. 

 Боравишну таксу умањену за 50% 

плаћају: 

 а) лица од 13-18 година старости,  

 б) лица која непрекидно бораве у 

објекту за смјештај дуже од 30 дана и 
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 в) лица која се баве научно-истра-

живачким радом који доприноси тури-

стичком развоју. 

 

Члан 5. 

           Лица из члана 3. и 4. ове одлуке 

остварују право из наведених чланова ако 

поднесу доказ да су испуњени услови за 

неплаћање боравишне таксе или плаћање 

боравишне таксе у умањеном износу, и то: 

личну карту, путну исправу, чланску 

карту, потврду школе, односно образовне 

установе, упутницу љекарске комисије и 

друге сличне исправе којима се доказује 

испуњеност услова из члана 3. и 4. ове 

одлуке.  

 

Члан 6. 

 Обвезник уплате боравишне таксе 

је угоститељ који пружа услуге смјештаја 

из члана 1, става 1. и става 3. ове одлуке, а 

прикупљена средства уплаћује на рачун 

јавних прихода Републике Српске. 

 

Члан 7. 

 Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о висини боравишне 

таксе на простору општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

6/06). 

 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-4/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16), члана 80. 

став 4. Закона о  уређењу простора и гра-

ђењу („Службени гласник Републике Ср-

пске“, број 40/13,106/15 и 3/16) и чланa 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст (''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине, донијела је 

  

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНА-

ЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ m
2 
КОРИ-

СНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  
 

Члан 1. 

        Овом Одлуком утврђује се просје-

чна коначна грађевинска цијена једног ква-

дратног метра корисне површине стамбе-

ног и пословног простора у 2016. години 

на подручју општине Петрово као осно-

вица за израчунавање ренте у 2017. годи-

ни. 
 

Члан 2. 

         Просјечна коначна грађевинска ци-

јена m
2 

корисне површине стамбеног и 

пословног простора за 2016. годину на 

подручју општине Петрово износи 576,30 

КМ. 
 

Члан 3. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог да-

на од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-5/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16) и чланa 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст (''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О  СУБВЕНЦИЈИ  ЗА  ПЛАЋАЊЕ  КО-

МУНАЛНИХ УСЛУГА ОДРЕЂЕНИМ 

КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 

   

Члан 1. 

       Одобрава се исплата средстава из 

буџета општине Петрово за 2017. годину у 

износу до 2.850,00 КМ на име субвенци-

онисања трошкова снабдијевања питком 

водом одређених категорија становништва. 

      Износ који се субвенционира је 

износ од 2,50 КМ мјесечно по домаћи-

нству. 
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Члан 2. 

   Одобрава се исплата средстава из 

буџета општине Петрово за 2017. годину у 

износу до 2.600,00 КМ на име субвенци-

онисања трошкова одвоза смећа из дома-

ћинстава одређеним категоријама стано-

вништва. 

     Износ који се субвенционира је 

износ од 2,50 КМ мјесечно по домаћи-

нству. 
 

Члан 3. 

   Субвенције по оба основа се односе 

на: 

   - породице у којима живе дјеца са 

посебним потребама, 

   - кориснике новчане помоћи соци-

јалне заштите и кориснике туђе његе и 

помоћи, ако им је то једини извор прихода, 

   - породице са четворо и више дјеце, 

   - породице са тешко обољелим чла-

новима домаћинства (дијализа бубрега, ма-

лигна обољења и сл.) 

   - породице погинулих бораца Во-

јске Републике Српске и ратни војни 

инвалиди закључно са IV категоријом 

инвалидитета. 

   Право на субвенцију из члана 1. и 2. 

ове одлуке, припада породицама и лицима 

из претходног става овог члана под усло-

вом да имају закључен уговор са ЈКП 

„Вода“ Петрово о испоруци воде и уговор 

о пружању услуга преузимања и збри-

њавања комуналног отпада. 
 

Члан 4. 

   Новчана средства за субвенцију ће 

се уплаћивати мјесечно, на пословни рачун 

ЈКП „Вода“ Петрово, на основу испоста-

вљених рачуна предузећа са поименично 

набројаним корисницима, а са конта број 

416-129 - субвенције за воду и за одвоз 

смећа одређеним категоријама становни-

штва. 
 

Члан 5. 

       Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном  гла-

снику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-6/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст (Службени гласник општине Петро-

во”, број 7/14) и члана 27. став 7. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљи-

шту („Службени гласник општине Петро-

во“ број 12/14 и 3/16),  Скупштина општи-

не Петрово, на сједници одржаној 24.02. 

2017. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА НА-

КНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  
 

Члан 1. 

 Ради стварања повољнијих услова 

за грађење ослобађају се плаћања накнаде 

за трошкове уређења градског грађе-

винског земљишта у 2017. години, физичка 

и правна лица која као инвеститори граде 

нови објекат, врше реконструкцију, догра-

дњу или надоградњу постојећег објекта 

или легализују бесправно изграђени обје-

кат. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово.“ 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-7/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број: 97/16), чланa 36. 

Статута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 7/14), члана 17. става 2. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљи-

шту („Службени гласник општине Петро-

во“ број 12/14 и 3/16), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 24.02. 

2017.  године, донијела   је 
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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 др-

вених греда, обложена даском, димензија 

35mх6m, укупне површине 210m
2
, 

2. Објекат изграђен од цигле и 

даске, димензија 20mх6m, укупне површи-

не 120m
2
 са надстрешницом, димензија 

20mх1m, укупне површине 20m
2
, 

3. Објекат кога у нарави чини 

двојни контејнер са таваном и кровом, 

димензија 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 

основу коришћења некретнина из члана 1. 

ове Одлуке ближе ће се регулисати уго-

вором. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-8/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16) и чланa 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

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

во, на сједници одржаној дана 24.02.2017. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О СТИПЕНДИРАЊУ РЕДОВНИХ 

СТУДЕНАТА У 2017. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Општина Петрово у 2017. години 

стипендираће шест (6) нових редовних 

студента са пребивалиштем на подручју 

општине Петрово.  

 

Члан 2. 

Стипендије из члана 1. ове одлуке у 

2017. години додијелиће се у складу усло-

вима прописаним Правилником о додјели 

студентских стипендија (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 15/08 и 1/15). 

 

Члан 3. 

Висина стипендија за све студенте и 

за све године студија износи 100,00 КМ.  

 

Члан 4. 

У 2017. години сваком студенту 

који буде изабран након јавног конкурса, 

исплатиће се десет (10) стипендија у скла-

ду са уговором из члана 8. ове одлуке.  

 

Члан 5. 

За додјелу стипендија расписаће се 

оглас у јавном гласилу већег тиража.  

Јавни оглас из претходног става 

расписаће Начелник општине Петрово.  

Рок за подношење пријава на оглас 

не може бити краћи од 8 нити дужи од 15 

дана од дана расписивања. 

 

Члан 6. 

За провођење поступка додјеле сти-

пендија из члана 2. ове одлуке овлашћује 

се Начелник општине. 

У поступку додјеле стипендија На-

челник општине Петрово има надлежности 

да: 

- именује Комисију за провођење 

поступка додјеле стипендија,  

- одабере смјерове занимања за које 

ће бити додијељене стипендије, 

- на основу коначне листе студената 

донесе акт о додјели стипендија.  
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Члан 7. 

Комисија за провођење поступка 

додјеле стипендија из члана 6. став 2. 

алинеја 1. ове одлуке:  

- утврђује благовременост пријава 

на конкурс и врши преглед документације 

приложене уз пријаву на конкурс, 

- у складу са критеријима и 

мјерилима утврђеним Правилником о 

додјели студентских стипендија врши 

бодовање и утврђује прелиминарну листу 

приоритета (бод листа) за додјелу 

стипендија, 

- разматра основаност приговора на 

прелиминарну листу и о томе даје 

мишљење начелнику општине, 

- ради друге послове у складу са 

Правилником. 
 

Члан 8. 

На основу рјешења о додјели сти-

пендије из члана 6. став 2. алинеја 3. ове 

одлуке, Начелник општине Петрово са 

стипендистом закључује уговор о регули-

сању међусобних права и обавеза у складу 

са Правилником. 
 

Члан 9. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-9/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16) и члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст („Службени гласник општине Петро-

во”, број 7/14), Скупштина општине Пе-

трово, на сједници одржаној 24.02.2017. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О  ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ 

ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ 
 

Члан 1. 

           У  Одлуци о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гла-

сник општине Петрово“, број 12/14 и 3/16) 

у члану 32.б. иза ријечи „производних“, 

додаје се ријеч „пословних“. 

         

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово.“ 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-10/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст („Службени гласник општине Пе-

трово“, број 7/14), члана 28. Правилника о 

избору спортисте године општине Петрово 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број: 15/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ВРИЈЕДНОСТИ И ВРСТИ НАГРАДА 

СПОРТИСТИМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Најуспјешнијим: спортистима, спо-

ртским тренерима, спортским радницима и 

спортским колективима општине Петрово 

за 2016. годину, биће додјељени покали 

(пехари) у трајно власништво и дипломе, 

укупне вриједности до 800,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу наредног од 

дана доношења, а биће објављена у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-11/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

11. 

 На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број: 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-
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кст (''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), члана  86. став 1. Пословника 

Скупштине општине Петрово-Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 9/16), Скупштина општине Петро-

во, на сједници одржаној дана 24.02.2017.  

године, донијела је 
                                                                    

П Р О Г Р  А М А   Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО  

У  2017.  ГОДИНИ 

 

       I – УВОД 
 

            Полазећи од улоге и позиције 

општине као јединице локалне самоуправе, 

и Закона о локалној самоуправи, који 

локалну самоуправу дефинише као право 

грађана да непосредно и преко својих 

слободно и демократски изабраних пре-

дставника, учествују  у остваривању заје-

дничких интереса становника локалне 

заједнице, као и право и способност органа 

локалне самоуправе да регулишу и упра-

вљају у границама закона јавним посло-

вима који се налазе у њиховој надле-

жности, а у интересу локалног становни-

штва, Скупштина општине Петрово својим 

дјеловањем у 2017. години стварат ће 

правне претпоставке за самоодрживост 

општине као локалне заједнице, већи ста-

ндард грађана, побољшање услуга  општи-

нске администрације, јачање финансијске 

дисциплине и стварање ефикасне локалне 

управе. 

            Овај програм рада представља 

оквирни обим послова који ће бити 

предмет скупштинске расправе и одлучи-

вања у 2017. години. 

             Програм рада за 2017. годину 

оставља могућност да се у оквиру  закона и 

Статута општине, Скупштина општине ба-

ви и свим другим питањима које наметне 

друштвена, економска или политичка  си-

туација. 

             Скупштина општине ће расправља-

ти и одлучивати и о свим другим пита-

њима која нису предвиђена овим програ-

мом рада а која произилазе или произиђу 

из закона и других законских или подза-

конских аката, из захтјева грађана, одбор-

ника, правних лица или из потребе да се из 

надлежности Скупштине општине одређе-

но питање стави на дневни ред Скупшти-

не. 

            Програмом рада утврђују се конкре-

тна питања, оквирни рокови и носиоци 

припреме аката. 

            Питања и теме у програму рада 

Скупштине општине за 2017. годину ра-

зврстане су квартално - по тромјесечјима. 
 

     II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА РА-

ДА. 
 

    ЈАНУАР – МАРТ 

1. Програм намјенског утрошка 

средстава за 2017. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. Приједлог Одлуке о висини бора-

вишне таксе, 

 Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

3. Приједлог Одлуке о изради шу-

мско-привредне основе за приватне шуме, 

 Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

4. Програм намјенског утрошка 

средстава од посебних водних накнада за 

2017. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије и Одјељење за просторно уре-

ђење и стамбено-комуналне послове; 

5. Информација о стању предмета 

који се воде у Правобранилаштву Репу-

блике Српске-сједиште замјеника у Добоју 

за период 01.01.- 31.12.2016. године, гдје 

се као тужена, односно тужилац појављује 

општина Петрово, 

 Обрађивач: Правобранилаштво Р.С-

е - сједиште замјеника у Добоју; 

6. Извјештај о кандидованим, око-

нчаним и нереализованим пројектима у 

2015. години, 

 Обрађивач: Надлежна одјељења 

Општинске управе; 

7. Информација о стању у области 

шумарства на подручју општине Петрово, 

Обрађиваћ: ШГ Добој, 

8. Програм о подстицајима у пољо-

привреди за 2017. годину, 

 Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

9. План капиталних улагања у 2017. 

години, 

 Обрађивач: Надлежна одјељења 

Општинске управе Петрово; 

10. План прољећне сјетве на подру-

чју општине Петрово, 
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 Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

11. Извјештај о раду Одјељења за 

привреду и финансије за 2016. годину, 

 Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

12. Програми рада и планови по-

словања јавних предузећа и установа чији 

је оснивач општина Петрово, за 2017. го-

дину, 

Обрађивач: Јавна предузећа и уста-

нове; 

13. Извјештаји о раду и пословању 

јавних предузећа и установа чији је осни-

вач општина Петрово, за 2016. годину, 

Обрађивач: Јавна предузећа и уста-

нове; 

14. Информација о стању безбије-

дности на подручју општине Петрово, 

Обрађивач: ЦЈБ Добој, Полицијска 

станица Петрово; 

15. Приједлог Одлуке о затварању 

станице за раздвајање чврстог комуналног 

отпада, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

16. Приједлог Одлуке о висини 

вриједности непокретности по зонама за 

подручје општине Петрово, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

17. Приједлог Одлуке о давању на 

коришћење објекта амбуланте породичне 

медицине ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Пе-

трово, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

18. Приједлог Одлуке о утврђивању 

просјечне коначне грађевинске цијене м
2
 

корисне површине стамбеног и пословног 

простора, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

19. Приједлог Одлуке о висини на-

кнаде за трошкове уређења градског грађе-

винског земљишта, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

20. Приједлог Одлуке о субвенцији 

за плаћање комуналних услуга одређеним 

категоријама становништва, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

21. Приједлог  Одлуке  о  усвајању  

измјена дијела регулационог плана Посло-

вна зона Сочковац, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

22. Приједлог Одлуке о измјени и 

допуни Одлуке о давању сагласности на 

цјеновник комуналних производа и услуга, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове и 

ЈКП „Вода“ Петрово; 

23. План и програм одржавања ули-

ца, локалних и некатегорисаних путева у 

2017. години, 

 Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

24. Извјештај о рјешавању предме-

та у управном поступку у 2016. години, 

Обрађивач: Одјељења Општинске 

управе општине Петрово; 

25. Информација о остваривању 

права бораца, породица погинулих бораца, 

ратних војних инвалида и цивилних жр-

тава рата у 2016. години, 

 Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

26. Извјештај о наплати админи-

стративних такси у 2016. години, 

 Обрађивач: Одјељења општинске 

управе Петрово; 

27. Приједлог Одлуке о организа-

цији манифестације Озренски планинарски 

маратон 2016. године, 

 Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

28. Извјештај о реализацији Ску-

пштинских одлука и закључака у 2016. 

години, 

 Обрађивач: Одјељења општинске 

управе Петрово; 

29. Извјештај о раду одјељења 

Општинске управе општине Петрово у 

2016. години, 

 Обрађивач: Одјељења општинске 

управе Петрово; 

30. Приједлог Одлуке о усвајању 

процјене угрожености од елементарних не-

погода и других несрећа општине Петрово, 

 Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

31. Приједлог Одлуке о утврђивању 

критерија и расписивању јавног конкурса 

за избор и именовање чланова Надзорног 

одбора ЈКП „Вода“ Петрово, 
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 Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

32. Приједлог Одлуке о именовању 

комисије за спровођење јавног конкурса за 

избор и именовање чланова Надзорног 

одбора ЈКП „Вода“ Петрово, 

 Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

33. Приједлог Одлуке о стипенди-

рању студената у 2017. години, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

34. Приједлог рјешења о разрје-

шењу вршилаца дужности начелника одје-

љења Општинске управе Петрово: 

- Начелник Одјељења за општу 

управу, 

- Начелник Одјељења за привреду и 

финансије, 

- Начелник Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комунале послове, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

35. Приједлог Рјешења о разрјеше-

њу вршиоца дужности секретара Ску-

пштине општине Петрово, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине; 

36. Приједлог Рјешења о имено-

вању секретара Скупштине општине Пе-

трово, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине; 

37. Приједлог рјешења о имено-

вању начелника одјељења Општинске 

управе Петрово: 

- Начелник Одјељења за општу 

управу, 

- Начелник Одјељења за привреду и 

финансије, 

- Начелник Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комунале послове, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

38. Приједлог Одлуке о расписи-

вању јавног конкурса за избор и имено-

вање чланова Одбора за жалбе општине 

Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

39. Приједлог Одлуке о именовању 

Комисије за избор и именовање чланова 

Одбора за жалбе општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

 

40. Приједлог Одлуке о стављању 

ван снаге Одлуке  о увођењу одборничког 

часа, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине. 

 

            АПРИЛ – ЈУНИ 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Петрово за 2016. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. Извјештај о утрошку намјенских 

средстава у 2016. години; 

Обрађивач: Одјељења Општинске 

управе Петрово; 

3. Обрачун буџета општине Петро-

во за 2016. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

4. Извјештај о извршењу Буџета 

општине Петрово за период 01.01.-31.03. 

2017. године, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

5. Информација о обављању вете-

ринарске заштите животиња на подручју 

општине, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

6. Извјештај о раду комуналне по-

лиције за 2016. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

7. Извјештај о давању у закуп и на 

коришћење некретнина општине, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

8. Извјештај о реализацији Плана и 

програма одржавања улица, локалних и 

некатегорисаних путева у 2016. години, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

9. Приједлог Одлуке о усвајању 

измјена и допуна Урбанистичког плана 

Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

10. Приједлог Одлуке о продаји не-

кретнина, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 
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11. Приједлог Одлуке о именовању 

Комисије за провођење поступка јавног 

надметања за продају некретнина, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

12. Извјештај о наплати комуна-

лних такси у 2016. години, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

13. Информација о стипендирању 

студената, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

14. Информација о упису ученика у 

први разред основних школа за школску 

2017/2018. годину, 

 Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

15. Приједлог Одлуке о приватиза-

цији станова (нова зграда на Лужањку), 

 Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

16. Приједлог Одлуке о именовању 

Одбора за жалбе општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу, 

17. Приједлог Одлуке о јавним ра-

справама, 

Обрађивач: Одјељење за прив. и 

фин. и Стручна служба Скупштине општи-

не, 

18. Приједлог нацрта Статута о 

измјени и допуни Статута општине Петро-

во, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине; 

19. Приједлог Статута о измјени и 

допуни Статута општине Петрово, 

Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине; 

20. Приједлог Пословника о измје-

ни и допуни Пословника Скупштине 

општине Петрово, 

 Обрађивач: Стручна служба Ску-

пштине општине. 

 

            ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Петрово за период 01.01.-30.06. 

2017. године, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. План јесење сјетве на подручју 

општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије и ЗЗ „Јединство-Озрен“ Петро-

во; 

3. Информација о стању електро-

мреже и снабдијевању грађана ел. енер-

гијом, 

Обрађивач: ЗДП „Електро-Добој“ 

Добој; 

4. Информација о стању привреде и 

запошљавању на подручју општине, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

5. Информација о стању у области 

задругарства и пољопривреде, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

6. Приједлог Одлуке о давању гро-

бља у Мјесној заједници Петрово на упра-

вљање и одржавање, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комунале послове; 

7. Приједлог Одлуке о приступању 

изради Програма развоја цивилне заштите, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

8. Информација о упису ученика у 

СШЦ Петрово за школску 2016/2017. го-

дину, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

9. Приједлог Oдлуке о именовању 

Организационог одбора за обиљежавање 

Крсне славе и Дана општине Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

10. Приједлог Оквирног програма 

обиљежавања Крсне славе и Дана општине 

Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

11. Приједлог Одлуке о расписива-

њу јавног конкурса за избор и именовање 

Управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

12. Приједлог Одлуке о именовању 

Комисије за спровођење јавног конкурса за 

избор и именовање Управног одбора у ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

13. Приједлог Одлуке о расписи-

вању јавног конкурса за избор и имено-
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вање Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 

„Озрен“ Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

14. Приједлог Одлуке о именовању 

Комисије за спровођење јавног конкурса за 

избор и именовање Управног одбора ЈЗУ 

Дом здравља „Озрен“ Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу. 

15. Приједлог Одлуке о расписи-

вању Јавног конкурса за избор и име-

новање Директора ЈЗУ Дом здравља 

„Озрен“ Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

16. Приједлог Одлуке о именовању 

Комисије за избор и именовање Директора 

ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

 

 ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 

1. Приједлог Одлуке о висини сто-

пе пореза на непокретности за 2018. 

годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

2. Извјештај о извршењу буџета 

општине Петрово за период 01.01.-30.09. 

2017. године, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

3. Нацрт буџета општине Петрово 

за 2018. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

4. Приједлог буџета општине Пе-

трово за 2018. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

5. Приједлог Одлуке о извршењу 

буџета општине за 2018. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије; 

6. Приједлог Програма зимског 

одржавања улица, локалних и некатегори-

саних путева, 

Обрађивач: Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

7. Приједлог Одлуке о разрјешењу 

Управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

8. Приједлог Одлуке о разрјешењу 

Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 

„Озрен“ Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

9. Приједлог Одлуке о именовању 

Управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

10. Приједлог Одлуке о именовању 

Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 

„Озрен“ Петрово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу; 

11. Приједлог Одлуке о именовању 

Директора ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Пе-

трово, 

Обрађивач: Одјељење за општу 

управу. 

 

III – МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ  ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 

 

            У циљу реализације овог програма 

утврђују се следеће мјере и задаци: 

  Обрађивачи-носиоци израде ма-

теријала дужни су материјале благовре-

мено припремати и достављати Стручној 

служби Скупштине општине, као и надле-

жним одјељењима Општинске управе 

општине најкасније 15. дана прије предви-

ђеног термина за одржавање сједнице Ску-

пштине, 

  Носиоци израде материјала оба-

везни су материјале припремати  стручно и 

у сажетој форми са потребним образло-

жењима предложених рјешења, предло-

зима мјера и роковима извршења, 

  О извршењу овог програма ста-

рат ће се предсједник Скупштине општине, 

Колегијум Скупштине општине, секретар 

Скупштине Скупштине општине Петрово, 

начелник општине и начелници одјељења 

Општинске управе. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-12/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 
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12. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи ''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16), члана 19. 

став 3. Закона о систему јавних служби 

(«Службени гласник Републике Српске» 

број 68/07, 109/12), члана 36. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 7/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРО-

ГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА ЈУ 

„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  

ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

и пословања Јавне установе „Центра за 

социјални рад“ Петрово за 2017. годину, 

број  02-530-27/17 од 30.01.2017. године. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-13/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 19. 

став 3. Закона о систему јавних служби 

(«Службени гласник Републике Српске» 

број 68/07, 109/12), члана 36. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 7/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. 

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 2017. годину, број  36/17, 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                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-14/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 97/16), члана 19. 

став 3. Закона о систему јавних служби 

(«Службени гласник Републике Српске» 

број 68/07, 109/12), члана 36. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(«Службени гласник општине Петрово» 

број 7/14), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА И ПОСЛОВАЊА 

ЈУ „КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ И 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР“  ПЕТРОВО  
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

и пословања Јавне установе „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово за 

2017. годину, број 25-01/17, који је саста-

вни 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                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-15/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник Републи-

ке Српске'' број: 75/04, 78/11), члана 8. За-

кона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске (''Слу-
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жбени гласник Републике Српскe'' број: 

25/03, 41/03), и члана 37. став 3. Статута 

ЈКП ''Вода'' Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број: 4/11, 7/11, 5/16), 

Скупштина општине Петрово у функцији 

Скупштине ЈКП. „Вода“ Петрово, на сје-

дници одржаној дана 24.02.2017. године, 

донијела је  

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ  УСЛОВА  И РАСПИ-

СИВАЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП. ''ВОДА'' 

ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор 

и именовање чланова Надзорног одбора 

ЈКП. «Вода» са п.о. Петрово. 

Надзорни одбор из претходног ста-

ва овог члана састоји  се из три члана. 

Избор и именовање на позиције из 

става 1. овог члана врши се на вријеме од 

четри године. 

 

Члан 2. 

 Оглас за упражњене позиције из 

члана 1. ове одлуке садржават ће опште 

услове прописане Законом о министар-

ским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 25/03, 41/03) и посе-

бне услове из члана 3. ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 Поред општих услова прописаних 

законом, кандидат за члана надзорног 

одбора мора да испуњава и сљедеће по-

себне услове:  

          - да има најмање средњу  стручну 

спрему друштвеног или техничког смјера, 

стечену школовањем у четверогодишњем 

трајању, вишу стручну спрему или високу 

стручну спрему или еквивалент од најмање 

180 ЕЦТС бодова, 

          - радно искуство од три (3) године у 

струци са високом и вишом стручном 

спремом, односно пет (5) година са сре-

дњом стручном спремом, 

          - да познаје област пословања и 

дјелатности којима се предузеће бави, 

          - да зна права и обавезе надзорног 

одбора, 

          - да има способност и знање за упра-

вљање финансијским и људским ресур-

сима. 
 

Члан 4. 

 Оглас о упражњеним позицијама из 

члана 1. ове одлуке биће објављен у ''Слу-

жбеном гласнику Републике Српске'' и 

дневном листу доступном најширој ја-

вности, са роком пријављивања од 15 дана, 

рачунајући од дана објављивања у сваком 

од наведених гласила појединачно. 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-16/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

16. 

Скупштина општине Петрово, у фу-

нкцији Скупштине Јавног комуналног 

предузећа „Вода“ Петрово, на основу чла-

на 5. тачка з) Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Репубике Српске“ 

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

дана 24.02.2017. године, донијела је 

 

П Л А Н 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 

1.1.  ИСТОРИЈАТ 

Јавно комунално предузеће 

„ВОДА“ Петрово из Петрова основала је 

Скупштина општине Петрово 28.3.2011. 

године својом одлуком бр 01-022-24/11, 

повјеравајући му на управаљање и 

одржавање водоводног  система по одлуци 

бр. 01-022-89/11, као и одвоз и депоновање 

кућног смећа, по одлуци бр. 01-022-64/05 

на општини Петрово. Предузеће је почело 

са радом 15.08.2011. године а вршење 

услуга од 01.09.2011. године. Управљање и 

одржавање водоводног система се врши у 

МЗ Карановац, МЗ Сочковац, МЗ Какмуж 

и  МЗ Петрово а одвоз смећа на подручју 

цјелокупне општине. На подручју општине 

живи 7.100 становника (број утврђен на 
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основу резултата прелиниминарног попи-

са) у 2500 домаћинстава. 

 

  1.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ОСНИ-

ВАЊА И ПОСЛОВАЊА   

ЈКП ''ВОДА'' са п.о. Петрово (у да-

љем тексту предузеће) јавно је предузеће 

са јавним овлашћењима за обављање 

дјелатности пружања комуналних и других 

услуга и дјелатности од посебног дру-

штвеног интереса за грађане општине 

Петрово, утврђене законом, одлуком Ску-

пштине општине Петрово и статутом. 

ЈКП ''ВОДА''сап.о. Петрово, основа-

но је Одлуком о оснивању јавног комуна-

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

Скупштине општине Петрово, број: 01-

022-24/11 од 28.3.2011. године. 

Основна дјелатност предузећа је 

прикупљање, пречишћавање и снабдије-

вање водом, за потребе домаћинстава  и 

индустрије, шифра 36.00 

Законски оквир за рад и пословање 

предузећа чине Закон о јавним предузе-

ћима и Закон о комуналним дјелатностима. 

 

1.2.  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУ-

КТУРА 

Предузеће је организовано као једи-

нствена радна и економска цјелина Као 

ЈКП „ВОДА“ са п.о. Петрово има законски 

дефинисане органе и то: 

- Директор предузећа 

- Надзорни одбор  

- Скупштина предузећа 

Функцију Скупштине предузећа 

врши Скупштина општине Петрово. 

Чланом 27. тачка 4. Статута преду-

зећа Скупштини је дата надлежност да 

доноси план пословања. 

 

1.4.  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

Предузеће остварује своје приходе 

пружањем услуга корисницима (одвоз ку-

ћног смећа,  дистрибиција воде и друге 

активности), те наплатом истих, субве-

нцијом оснивача  и других извора у складу 

са Законом. 

 

2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

У 2017. 

Током 2017. године, према предлогу 

управе предузећа, потребно је урадити 

сљедеће активности: 

 

2.1. РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАСТАВАК УГРАДЊЕ  ВОДОМЈЕРА 

Током 2016. године предузеће је 

редовно вршило испоруке воде редовно 

отклањaјући поправке на дистрибутивној 

мрежи што је имало за посљедицу да у 

извештајном периоду није било несташица 

воде. Уредном снабдијевању водом поред 

редовног отклањања кварова допринијела 

је и уградња водомјера (199 водомјера у 

току 2016. године). Због огромног броја 

кварова (већих и мањих око 700) и не-

довољног броја стручних радника нисмо 

били у могућности да свим корисницима 

уградимо водомјере што ћемо, надам се, у 

што краћем периоду урадити у току 2017. 

године. Предузеће планира да у овој го-

дини угради још око 150 нових водомјера. 

Код уграђивања водомјера на тере-

ну су идентификоване двије врсте про-

блема и то: 

1. грађани који немају изграђене 

шахтове за уградњу водомјера, 

2. направљени шахтови не задово-

љавају минималне  димензије за уградњу 

водомјера. 

Овдје треба напоменути да на при-

кључцима за стамбене зграде нису угра-

ђени водомјери тако да се за исте врши 

паушално наплаћивање утрошка воде. 

Проблем за уградњу водомјера код 

ових корисника услуга лежи у томе што у 

свим зградама нема конституисаног са-

вјета заједница етажних власника, а и 

велики број станова је празан или се повре-

мене користи. 

Након што је Републичка управа за 

инспекцијске послове – Сектор урбани-

стичко-грађевинске и еколошке инспе-

кције извршила контролу третмана кому-

налног отпада и рјешењем наложила про-

вођење одређених мјера пред Јавним ко-

муналним предузећем а и пред локалном 

заједницом у цјелини постављени су зада-

ци које ово јавно предузеће без помоћи 

оснивача није у могућности да спроведе. 

Сходно члану 100. Закона о 

управљању отпадом Јединица локалне 

управе дужна је да: 

а) У року од годину дана од дана 

ступања на снагу прописа из члана 47. став 

8. овог закона изради попис неуређених 
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депонија на свом подручју које не 

испуњавају услове (не испуњава ни ова 

депонија на којој ми одлажемо отпад). 

б)  У року од двије године од дана 

ступања на снагу овог закона изради 

пројекте санације и рекултивације неуре-

ђених депонија, на које сагласност даје 

Министарство. 

в)  У року од годину дана од дана 

ступања на снагу прописа из члана 47. став 

7. овог закона, у споразуму са једном или 

више јединица ликалне самоуправе из чла-

на 27. овог закона одреди локацију за 

изградњу и рад постројења за склади-

штење, третман или одлагање отпада на 

свом подручју. 

Као што се види из ових законских 

одредби пред општину Петрово и јавно 

комунално предузеће поставиле су се двије 

опције и то: 

1. Да постојећу депонију уреди на 

законом прописани начин, 

2. Или да користи депонију која је 

већ изграђена у Добоју. 

Управа предузећа је изабрала другу 

опцију која је реалнија и закључила Уго-

вор о депоновању отпада са јавним пре-

дузећем ,,Регионална депонија“ Д.О.О. 

Добој. 

Уговор је закључен до краја посло-

вне године са могућношћу продужења. 

 

2.2. ПРОДАЈА И НАБАВКА 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

Током ове године план је да Тра-

ктор Ренаулт Темис 650 З, који је на-

бављен од стране оснивача из средстава 

прибављеним емисијом обвезница хартија 

од вриједности (цијена 48.555 КМ са ПДВ-

ом), треба након прибављања процјене од 

стране овлаштеног вјештака продати путем 

јавне лицитације, а од тих средстава ку-

пити мањи трактор. 

Према мишљењу механичара који 

су ангажовани да утврде исправност вози-

ла, трактор је купљен са грешком на пре-

носу која има за посљедицу дробљење 

зупчаника у мјењачу. 

Иначе, за наведено возило нема 

овлаштеног сервиса, пуно троши, скуп је 

за одржавање и потпуно је неискориштен. 

За наше потребе довољан је и тра-

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

Планом је предвиђено да се овај 

посао око продаје и куповине другог тра-

ктора проведе у првом, а најдаље у другом 

кварталу текуће године. 

 

2.3. МЈЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ НА-

ПЛАТЕ ВОДЕ И СМЕЋА 

Током 2015. године предузеће је у 

циљу побољшања наплате воде и смећа 

покренуло укупно 70 тужби и то против 

правних лица 9 и 61 тужба против физи-

чких лица. 

Код одређивања критерија узели су 

се у обзир највећи дужници, односно она 

лица која никако не плаћају своје обавезе. 

Према мјесним заједницама то 

изгледа овако (физичка лица) 

1. Петрово ------     8 

2. Какмуж  -----    11 

3. Сочковац  --     22 

4. Карановац  -      20 

Морам напоменути да ове тужбе 

суд рјешава јако споро, тако да је у току 

2016. године успјешно ријешено само  око 

20 тужби. План је да се утуживање неса-

вјесних корисника услуга настави и у 2017. 

години. Поред ове мјере план је да се про-

воде и сљедеће мјере: 

- Искључење са водоводне мреже, 

- Већи ангажман комуналне поли-

ције, 

- Едукација становништва. 

Наведене мјере су довољна гара-

нција да ће наплата рачуна за испоручену 

воду бити знатно повећана, док је  код 

рачуна за одвоз смећа ситуација  много 

тежа јер ће одвоз смећа у регионалну 

депонију Добој знатно повећати трошкове 

овог предузећа. 

Предузеће ће у 2017. години инте-

зивно радити на едукацији становништва о 

потреби заштите животне средине и мје-

рама које свако од нас мора предузети у 

својој заједници. 

Само репресивне мјере, по мишље-

њу управе, неће дати за резултат савјесне 

грађане који су у стању да спознају да се 

редовно снабдијевање водом и окружење 

без смећа не може постићи уколико лица 

која се о томе брину нису адекватно пла-

ћена а могу бити плаћена само уколико сви 

грађани редовно испуњавају своје законске 

и уговорне обавезе. 
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2.4. НАПРАВИТИ ПЛАН УРЕЂЕ-

ЊА СВИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ У СИ-

СТЕМУ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА КОЈИМ 

УПРАВЉА ЈКП „ВОДА“ ПЕТРОВО 

Под уређењем објеката се сматра 

израда заштитне ограде и улазних капија 

на водним објектима, обиљежавање истих, 

обезбјеђење постављањем катанаца, оби-

љежавање зона санитарне заштите. 

У овој години план је да се постави 

ограда око изворишта ,,Јама“ у Петрову и 

„Врела“ у Сочковцу, те да се на свим изво-

риштима одреди зона санитарне заштите. 

 

2.5.ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВО-

ЂЕЊЕ РАДОВА И УСЛУГА 

Предузеће ће и у 2017. години на-

ставити са пружањем услуга: одржавање 

зелених површина,чишћење снијега, одр-

жавање гробља Лужани у Петрову а зна-

чајне приходе планирамо остварити кроз 

рад механизације коју посједујемо.  

 

3.  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 

ПРИХОДИ 

 

1 Вода привреде 26.000,00 КМ 

2 Вода грађани 112.000,00 КМ 

3 Смеће привреде 45.000,00 КМ 

4 Смеће грађани 66.000,00 КМ 

5 Субвенција СО Петрово 3.000,00 КМ 

6 Одржавање јавних површина 5.000,00 КМ 

7 Зимско одржавање 9.000,00 КМ 

8 Вода-смеће општина Петрово 9.000,00 КМ 

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

6 и 7 

20.000,00 KM 

10 Грант од општине Петрово 10.000,00 КМ 

 УКУПНО 305.000,00 КМ 

 

РАСХОДИ 

 

1 Материјал заодржавања водовода 12.000,00 КМ 

2 Услуге одржавања водовода 3.000,00 КМ 

3 Трошкови режијског материјала 4.000,00 КМ 

4 Материјал за одржавање основних средстава 5.500,00 КМ 

5 Гуме за моторна возила 4.000,00КМ 

6 Бруто зараде запослених 137.000,00 КМ 

7 Накнаде члановима НО 1.500,00КМ 

8 Трошкови горива и мазива 26.000,00 КМ 

9 Трошкови ЕЛ енергије 900,00 КМ 

10 Трошкови поштанских и телефонских услуга 4.000,00 КМ 

11 Трошкови услуга за одржавање основних средстава 5.000,00 КМ 

12 Трошкови огласа у новинама 100,00 КМ 

13 Хемиско бактериолошка контрола воде 3.000,00 КМ 

14 Трошкови колективног осигурања 350,00 КМ 

15 Трошкови платног промета 600,00 КМ 

16 Трошкови такса 1400,00 КМ 

17 Набавка ХЛОРА 500,00 КМ 

18 Остали нематеријални трошкови 2.500,00 КМ 

19 Трошкови превоза радника 6.500,00 КМ 

20 Трошкови регистрације возила 4.000,00 КМ 

21 Накнада за воду 5.000,00 КМ 

22 Ангажовање механизације трећих лица 3.000,00 КМ 
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23 Уређење водних објеката 3.000,00КМ 

24 Исплата обавеза према радницима по основу превоза из 

ранијих година 

2.500,00КМ 

25. Трошкови репрезентације 500,00 КМ 

26 Трошкови уплаћаног ПДВ-а 36.000,00 КМ 

27 Трошкови службених путовања 300,00 КМ 

28 Трошкови услуга заштите на раду 1.400,00 КМ 

29 Трошкови услуга одвоза смећа на рег. депонију Добој 31.000,00 КМ 

 УКУПНО 304.550,00 КМ 

 

4. НОТЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН 
 

ПРИХОДИ 
 

Ставке 1-4 из табеларног приказа: 

Приходи од наплате воде и смећа од фи-

зичких и правних лица, 

Ставка 5 из табеларног приказа: Су-

бвенција СО Петрово планирана је буџе-

том Скупштине Општине Петрово,  

Ставка 6 из табеларног приказа: 

Одржавање јавних површина на општини 

Петрово је планирано буџетом СО Петро-

во, 

Ставка 7 из табеларног приказа: Зи-

мско одржавање локалних и некатегори-

саних путева и улица на општини Петрово 

је планирано буџетом СО Петрово, 

Ставка 8 из табеларног приказа: 

Приходи од наплате воде и смећа од 

општине Петрово, 

Ставка 9 из табеларног приказа: 

Приходи које оствари Јавно предузеће 

ангажовањем механизације кроз радове за 

оснивача или од других физичких и 

правних лица, 

Ставка 10 из табеларног приказа: 

Текући грант од СО Петрово, планиран 

буџетом СО Петрово. 

 

РАСХОДИ 
 

 Ставка 1-2 из табеларног приказа: 

материјал за санацију кварова на водово-

дној мрежи те ангажман стручног лица око 

техничких ријешења тог система, 

 Ставка 3 из табеларног приказа: 

Канцеларијски материјал, 

 Ставка 4 из табеларног приказа: Ре-

зервни дјелови возила и опреме, 

 Ставка 5 из табеларног приказа: На-

бавка гума за моторна возила, 

 Ставка 6 из табеларног проказа: 

Плате запослених, порези и доприноси, 

  

Ставка 7 из табеларног приказа: 

Нето накнада, порези и доприноси члано-

вима Надзорног одбора 

 Ставка 8 из табеларног приказа: 

Гориво за камионе и радне машине за 

одвоз смећа, зимско одржавање путева и 

остале активности возног парка, 

 Ставка 9 из табеларног приказа: ЕЛ 

енергија утрошена у службеним просто-

ријама ЈКП “ВОДА“ Петрово са п.о. 

Петрово, 

 Ставка 10 из табеларног приказа: 

Телефон, интернет и поштанске услуге, 

 Ставка 11 из табеларног приказа: 

Услуге трећих лица на одржавању опреме 

и возила, 

 Ставка 12 из табеларног приказа: 

Оглашавање тендера и огласа, 

 Ставка 13 из табеларног приказа: 

Периодична контрола исправности воде за 

пиће, 

 Ставка 14 из табеларног приказа: 

Обавезно осигурање радника у предузећу, 

 Ставка 15 из табеларног приказа: 

Банкарске услуге, 

 Ставка 16 из табеларних приказа: 

Разне таксе и накнаде, 

Ставка 17 из табеларних приказа: 

Набавка хлора од добављача, 

     Ставка 18 из табеларних приказа: 

Остали нематеријални трошкови, 

     Ставка 19 из табеларних приказа: 

Трошкови превоза радника, 

       Ставка 20 из табеларних приказа: 

Трошкови везани за регистрацију возила, 

Ставка 21 из табеларних приказа: 

Трошкови везани за накнаду која се плаћа 

Агенцији за воде на име водног доприноса, 

по количини воде очитане на водомјеру на 

резервоару даваоца услуга (ми смо оба-

везни поставити за 8 резервоара водо-

мјере), 

    Ставка 22 из табеларних приказа: 

Трошкови везани за ангажовање трећих 
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лица гдје ми нисмо у могућности само-

стално реализовати преузете послове због 

недостатка времена или не постојања аде-

кватне стручности или механизације а без 

тих послова не може се реализовати читав 

уговор, 

Ставка 23 из табеларног приказа: 

Трошкови везани за уређење водних обје-

ката 

Ставка 24 из табеларног приказа: 

Исплата дуговања према радницима из ра-

нијих година, 

           Ставка 25 из табеларог приказа: 

Трошкови репрезентације, 

           Ставка 26 из табеларог приказа: 

Трошкови уплаћеног ПДВ-а Ууправи за 

индиректно опорезивање, 

            Ставка 27 из табеларог приказа: 

Трошкови службених путовања, 

Ставка 28 из табеларог приказа: 

Трошкови услуга заштите на раду, 

Ставка 29 из табеларог приказа: 

Трошкови услуга одвоза смећа на реги-

оналну депонију Добој. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-022-17/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16), 

члана 36. а у вези са чланом 44. Статута 

општине Петрово – Пречишћени текст 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), члана 42. Пословника Ску-

пштине општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 9/16), Скупштина општине Пе-

трово, на сjедници одржаној дана 24.02. 

2017. године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за награде и 

признања Скупштине општине Петрово, у 

саставу: 
 

1. Драган Протић из Петрова, пре-

дсједник, 

2. Гордана Шешлак из Петрова, 

члан,  

3. Раденко Јовановић из Какмужа, 

члан. 
 

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине Петрово конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини  2016. године. 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-1/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 39. став 2. тачка 

21. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16), члана 36. а у вези са чланом 44. 

Статута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 7/14), члана 42. Пословника Ску-

пштине општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 9/16), Скупштина општине Пе-

трово, на сjедници одржаној дана 24.02. 

2017. године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ВЈЕРСКА ПИТАЊА 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за вјерска пи-

тања Скупштине општине Петрово, у 

саставу: 
 

1. Брано Марјановић из Порјечине, 

предсједник, 

2. Југослав Јокић из Петрова, члан,  

3. Дејан Василић из Петрова, члан. 

 

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине Петрово, конститу-
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исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини  2016. године. 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-2/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 39. став 2. тачка 

21. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16), члана 36. а у вези са чланом 44. 

Статута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 7/14), члана 42. Пословника Ску-

пштине општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 9/16), Скупштина општине Пе-

трово, на сjедници одржаној дана 24.02. 

2017. године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПИТАЊЕ МЛАДИХ 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за питање мла-

дих Скупштине општине Петрово, у са-

ставу: 

1. Младен Томић из Какмужа, 

предсједник,  

2. Драган Благојевић из Петрова, 

члан,  

3. Душко Ђурић из Порјечине, 

члан,  

4. Ирена Радуловић из Какмужа, 

члан,  

5. Биљана Ђурић из Петрова, члан. 

 

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине Петрово, конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини  2016 године. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног да- 

на од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петровo''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-3/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

20. 

На основу члана 39. став 2. тачка 

21. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16), члана 36. а у вези са чланом 44. 

Статута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 7/14), члана 42. Пословника Ску-

пштине општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 9/16), Скупштина општине Пе-

трово, на сjедници одржаној дана 24.02. 

2017. године, донијела је сљедећу 
 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за равнопра-

вност полова Скупштине општине Петро-

во, у саставу: 

1. Саво Јовановић из Какмужа, 

предсједник,  

2. Раденко Јовановић из Какмужа, 

члан,  

3. Бојана Ристић из Карановца, 

члан,  

4. Биљана Томић из Петрова, члан, 

5. Сања Катанић из Петрова, члан. 

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине Петрово, конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини  2016. године. 
 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петровo''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-4/17 

Датум: 24.02.2017. 
__________________________________________________________________________ 
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21. 

            На основу члана 39. став 2. тачка 

21. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16), члана 36. а у вези са чланом 44. 

Статута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 7/14), члана 42. Пословника Ску-

пштине општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 9/16), Скупштина општине Пе-

трово, на сjедници одржаној дана 24.02. 

2017. године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

Члан 1. 

Именује се Надзорни одбор Ску-

пштине општине Петрово, у саставу: 

1. Јован Тодоровић из Карановца, 

предсједник,  

2. Душко Петровић из Петрова, 

члан,  

3. Владимир Пуповац из Петрова, 

члан.  

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине Петрово, конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини  2016. године. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петровo''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-5/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

22. 

            На основу члана 39. став 2. тачка 

21. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16), члана 36. а у вези са чланом 44. 

Статута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 7/14), члана 42. Пословника Ску-

пштине општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 9/16), Скупштина општине Пе-

трово, на сjедници одржаној дана 24.02. 

2017. године, донијела је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА 

ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ 

 

Члан 1. 

Именује се Одбор за друштвени 

надзор и представке Скупштине општине 

Петрово, у саставу: 

1. Душан Милотић из Петрова, пре-

дсједник,  

2. Душко Ђурић из Порјечине, 

члан,  

3. Младен Томић из Какмужа, члан,

  

4. Дејан Василић из Петрова,члан,  

5. Зоран Благојевић из Карановца, 

члан. 

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине Петрово конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини  2016 године. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

 

Број: 01-111-6/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

 

23. 

 

            На основу члана 39. став 2. тачка 

21. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16), члана 36. а у вези са чланом 44. 

Статута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 7/14), члана 42. Пословника 

Скупштине општине Петрово – Пречи-

шћени текст (''Службени гласник општине 

Петрово'' број: 9/16), Скупштина општине 

Петрово, на сjедници одржаној дана 24.02. 

2017. године, донијела је сљедећу 
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О Д Л У К У 

 

О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА РЕГИ-

ОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 

Члан 1. 

Именује се Одбор за регионалну и 

међународну сарадњу Скупштине општине 

Петрово, у саставу: 

1. Вукадин Благојевић из Карано-

вца, предсједник,  

2. Душан Милотић из Петрова, 

члан,  

3. Младен Ристић из Какмужа, 

члан,  

4. Андријана Спасић из Какмужа, 

члан,  

5. Миломир Васић из Какмужа, 

члан. 

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине Петрово, конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини  2016 године. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петровo''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

 

Број: 01-111-7/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

 

24. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 97/16 ), 

члана 36. а у вези са чланом 44. Статута 

општине Петрово – Пречишћени текст 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), члана 42. Пословника Ску-

пштине општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број: 9/16), Скупштина општине Пе-

трово, на сjедници одржаној дана 24.02. 

2017. године, донијела је сљедећу 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА 

КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ 

 

Члан 1. 

Именује се Савјет за културу и 

информисање Скупштине општине Петро-

во, у саставу: 

1. Зоран Благојвић из Карановца, 

предсједник,  

2. Драган Протић из Петрова, члан, 

3. Драган Благојевић из Петрова, 

члан,  

4. Јелена Марјановић из Петрова, 

члан,  

5. Јелица Катанић из Петрова, члан. 

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине Петрово, конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини  2016. године. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-8/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

25. 

На основу члана 39. став 2. тачка 

21. Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Српске'' број: 

97/16), члана 36. а у вези са чланом 44. 

Статута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

во'' број 7/14), члана 42. став 1 Пословника 

Скупштине општине Петрово – Пречи-

шћени текст (''Службени гласник општине 

Петрово'' број: 9/16), члана 21. став 1. Ети-

чког кодекса одборника Скупштине 

општине Петрово (''Службени гласник 

општине Петрово'' број 2/06 ), Скупштина 

општине Петрово, на сjедници одржаној 

дана 24.02.2017. године, донијела је сље-

дећу 
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О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА  

ЕТИЧКИ КОДЕКС 

 

Члан 1. 

Именује се Одбор за Етички кодекс 

одборника Скупштине општине Петрово, у 

саставу: 

1. Брано Марјановић из Порјечине, 

члан,  

2. Младен Томић из Какмужа, члан, 

3. Вукадин Благојевић из Карано-

вца, члан,  

4. Јелица Дујковић из Какмужа, 

члан,  

5. Јелена Баји из Петрова, члан. 

Члан 2. 

Именовање из члана 1. ове одлуке 

врши се на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине Петрово, конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини  2016. године. 

 

Члан 3. 

            Одбор за Етички кодекс одборника 

Скупштине општине Петрово бира пре-

дсједника из реда чланова који су одбор-

ници. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

''Службеном гласнику општине Петровo''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-9/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

26. 

           На основу члана 39. став 2. тачке 21. 

Закона о локалној самоуправи   (''Службе-

ни гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 50. став 1. Закона о службеницима и 

намјештееницима у органима јединице 

локалне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст (''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ  СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

            Бранислав Михајловић дипл. пра-

вник. из Петрова, разрјешава се вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине 

Петрово, са даном 25.02.2017. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Рјешењем Скупштине општине Пе-

трово, број: 01-111-16/16 од 30.11.2016. 

године (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 12/16)  Бранислав Михајловић 

дипл.правник из Петрова именован је за 

вршиоца дужности секретара Скупштине 

општине Петрово, на вријеме до избора и 

именовања секретара Скупштине општине 

Петрово путем јавног конкурса, а најдуже 

на вријеме од деведесет дана. 

            У складу са чланом 3. предње одлу-

ке иста је на правну снагу ступила наре-

дног дана од дана доношења, па вријеме на 

које је именовање вршиоца дужности се-

кретара извршено тече почев са 01.12.2016. 

године а истиче са даном ступања на пра-

вну снагу рјешења о именовању секретара 

након спроведеног јавног конкурса на 

вријеме мандата сазива Скупштине општи-

не Петрово конституисане након Локалних 

избора у Босни и Херцеговини 2016. го-

дине, а најкасније са даном 28.02.2017. 

године. 

           Како је поступак избора и имено-

вања секретара Скупштине општине Пе-

трово по јавном конкурсу расписаном у 

''Службеном гласнику Републике Српске'' 

број 3/17 од 12.01.2017. године и дневном 

листу ''Блиц'' од 13.01.2017. године око-

нчан и Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 24.02.2017. године 

рјешењем извршила именовање секретара 

Скупштине општине Петрово на вријеме 

мандата сазива Скупштине општине Пе-

трово конституисане након Локалних 

избора у Босни и Херцеговини 2016. го-

дине, које рјешење на правну снагу ступа 

25.02.2017. године, то је ваљало одлучити 

као у изреци овог рјешења. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору за 
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жалбе општине Петрово, у року од  15. 

дана од дана достављања. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-10/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

27. 

           На основу члана 39. став 2. тачке 21. 

Закона о локалној самоуправи   (''Службе-

ни гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 50. став  1. Закона о службеницима и 

намјештееницима у органима јединице 

локалне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст (''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

            Жељко Ђурић дипл. ецц. из Ка-

кмужа, разрјешава се вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и фина-

нсије Општинске управе општине Петро-

во, са даном 25.02. 2017. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Рјешењем Скупштине општине Пе-

трово, број: 01-111-17/16 од 30.11.2016. 

године (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 12/16) Жељко Ђурић дипл.ецц. 

из Какмужа именован је за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за привре-

ду и финансије Општинске управе Петро-

во, на вријеме до избора и именовања 

начелника овог одјељења путем јавног 

конкурса, а најдуже на период од деве-

десет дана. 

У складу са чланом 3. одлуке иста је 

на правну снагу ступила наредног дана од 

дана доношења, па вријеме на које је 

именовање извршено тече почев са 01.12. 

2016. године а истиче са даном ступања на 

правну снагу рјешења о именовању на-

челника тог одјељења након спроведеног 

јавног конкурса на вријеме мандата сазива 

Скупштине општине Петрово конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини 2016. године, а најкасније са 

даном 28.02.2017. године. 

          Како је поступак избора и именовања 

начелника Одјељења за привреду и фина-

нсије Општинске управе Петрово по ја-

вном конкурсу расписаном у ''Службеном 

гласнику Републике Српске'' број 3/17 од 

12.01.2017. године и дневном листу ''Блиц'' 

од 13.01.2017. године окончан и Скупшти-

на општине Петрово на сједници одржаној 

дана 24.02.2017. године рјешењем изврши-

ла именовање начелника Одјељења за  

привреду и финансије Општинске управе 

општине Петрово на вријеме мандата са-

зива Скупштине општине Петрово консти-

туисане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини 2016. године, које рјешење 

на правну снагу ступа 25.02.2017. године, 

то је ваљало одлучити као у изреци овог 

рјешења. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе општине Петрово, у року од  15. 

дана од дана достављања. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-11/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

28. 

           На основу члана 39. став 2. тачке 21. 

Закона о локалној самоуправи   (''Службе-

ни гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 50 став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице ло-

калне самоуправе (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст (''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ  НАЧЕЛНИКА  

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

            Зоран Стјепановић дипл. ецц. из 

Петрова, разрјешава се вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу 

Општинске управе општине Петрово, са 

даном 25.02.2017. године. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

           Рјешењем Скупштине општине Пе-

трово, број: 01-111-18/16 од 30.11.2016. 

године (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 12/16)  Зоран Стјепановић 

дипл.ецц. из Петрова именован је за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу Општинске управе Петрово, 

на вријеме до избора и именовања наче-

лника овог одјељења путем јавног конку-

рса, а најдуже на период од деведесет дана. 

У складу са чланом 3. одлуке иста је 

на правну снагу ступила наредног дана од 

дана доношења, па вријеме на које је 

именовање извршено тече почев са 01.12. 

2016. године а истиче са даном ступања на 

правну снагу рјешења о именовању наче-

лника тог одјељења након спроведеног 

јавног конкурса на вријеме мандата сазива 

Скупштине општине Петрово конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини 2016. године, а најкасније са 

даном 28.02.2017. године. 

          Како је поступак избора и именовања 

начелника Одјељења за општу управу  

Општинске управе Петрово по јавном ко-

нкурсу расписаном у ''Службеном гласни-

ку Републике Српске'' број 3/17 од 12.01. 

2017. године и дневном листу ''Блиц'' од 

13.01.2017. године окончан и Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 24.02.2017. године рјешењем изврши-

ла именовање начелника Одјељења за  

општу управу Општинске управе Петрово 

на вријеме мандата сазива Скупштине 

општине Петрово конституисане након 

Локалних избора у Босни и Херцеговини 

2016. године, које рјешење на правну снагу 

ступа 25.02.2017. године, то је ваљало 

одлучити као у изреци овог рјешења. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе општине Петрово, у року од  15. 

дана од дана достављања. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-12/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

29. 

           На основу члана 39. став 2. тачке 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 50. став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице ло-

калне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст (''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14),Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНО-

СТИ   НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА  ЗА 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕ- 

НО-КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  

 

            Мира Катанић дипл. правник из 

Петрова, разрјешава се вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Петрово, са даном 25.02. 

2017. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Рјешењем Скупштине општине Пе-

трово, број: 01-111-19/16 од 30.11.2016. 

године (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 12/16) Мира Катанић дипл. 

правник из Петрова именована је за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општинске управе општине Пе-

трово, на вријеме до избора и именовања 

начелника овог одјељења путем јавног ко-

нкурса, а најдуже на период од деведесет 

дана. 

          У складу са чланом 3. одлуке иста је 

на правну снагу ступила наредног дана од 

дана доношења, па вријеме на које је 

именовање извршено тече почев са 01.12. 

2016. године а истиче са даном ступања на 

правну снагу рјешења о именовању наче-

лника тог одјељења након спроведеног 

јавног конкурса на вријеме мандата сазива 

Скупштине општине Петрово конститу-

исане након Локалних избора у Босни и 

Херцеговини 2016. године, а најкасније са 

даном 28.02.2017. године. 

          Како је поступак избора и именовања 

начелника Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове Општинске 

управе Петрово по јавном конкурсу распи-

саном у ''Службеном гласнику Републике 

Српске'' број 3/17 од 12.01.2017. године и 
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дневном листу ''Блиц'' од 13.01.2017. го-

дине окончан и Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 24.02. 

2017. године рјешењем извршила именова-

ње начелника Одјељења за  просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општинске управе општине Петрово на 

вријеме мандата сазива Скупштине општи-

не Петрово конституисане након Локалних 

избора у Босни и Херцеговини 2016. го-

дине, које рјешење на правну снагу ступа 

25.02.2017. године, то је ваљало одлучити 

као у изреци овог рјешења. 
 

      ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе општине Петрово, у року од  15. 

дана од дана достављања. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-13/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

30. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 50. Закона о службеницима и намје-

штеницима у органима једеинице локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике 

Српске'' број 97/16), члана 36. Статута 

општине Петрово-Пречишћени текст 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е ЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  ПЕТРОВО 

 

1. Бранислав Михајловић дипл. 

правник из Петрова именује се за се-

кретара Скупштине општине Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. диспо-

зитива овог рјешења врши се на вријеме 

трајања мандата сазива Скупштине општи-

не Петрово конституисане након Локалних 

избора у Босни и Херцеговини 2016. го-

дине. 

3. Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављено  

у ''Службеном гласнику општине Петро-

во''. 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 

          Законом о службеницима и намјеште-

ницима у органима јединице локалне само-

управе (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број 97/16) чланом 50. у ставу 1. про-

писано је да скупштина именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења 

или службе, а у ставу 2. истог члана и 

законског прописа, да се именовање секре-

тара скупштине и начелника одјељења врши 

након спроведеног јавног конкурса, док је 

чланом 78. у ставу 3. истог закона прописано 

да се јавни конкурс објављује у ''Службеном 

гласнику Републике Српске'' и најмање у 

једном дневном листу доступном  јавности на 

територији Републике Српске са роком од 15. 

дана за пријављивање кандидата. 

              На јавни конкурс за избор и име-

новање секретара Скупштине општине Пе-

трово, број: 02-120-1/17 од 05.01.2017. го-

дине, расписан у ''Службеном гласнику 

Републике Српске'' број: 3/17 од 12.01. 

2017. године и дневном листу  ''Блиц'' дана 

13.01.2017. године пријавио се само канди-

дат  Бранислав Михајловић  дипл.правник 

из Петрова.  

              Комисија за избор секретара Ску-

пштине општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 14/16), посту-

пајући у складу са чланом 53. став 4. За-

кона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 97/16), и чланом 2. Одлуке о име-

новању Комисије за избор секретара Ску-

пштине општине Петрово (''Службени гла-

сник општине Петрово'' број 14/16), на 

сједници одржаној дана 02.02.2017. године 

у поступку контроле благовремености и 

потпуности поднесене пријаве и испуње-

ности општих и посебних услова, уста-

новила је да је пријава кандидата Миха-

јловић Бранислава благовремена, потпуна и 

да кандидат испуњава све опште и посебне 

услове, па је са истим истог дана  (02.02. 

2017. године) обавила улазни интервју. 

            Комисија за избор секретара Ску-

пштине општине Петрово поступајући у 

складу са чланом 53. став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима у орга-

нима јединице локалне самоуправе, пре-

дсједнику Скупштине општине Петрово 

дана 02.02.2017. године доставила Прије-

длог кандидата за избор и именовање се-
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кретара Скупштине општине Петрово, број: 

01-013.3-2/17 са записником о предузетим 

радњама у изборном поступку, којом прије-

длогом је констатовала да је у изборном 

поступку на основу резултата интервјуа 

оцјенила да је Бранислав Михајловић дипл. 

правник из Петрова према критеријумима и 

мјерилима прописаним за избор на ову 

позицију, стручно оспособљен и да посје-

дује знања и вјештине потребне за оба-

вљање послова секретара Скупштине 

општине Петрово и предложила да се исти 

именује за секретара Скупштине општине 

Петрово.  

             Предсједник Скупштине општине 

Петрово, дана 03.02.2017. године доставио 

је Скупштини општине Петрово Приједлог 

кандидата за именовање секретара Ску-

пштине општине Петрово, број: 01-013.3-

3/17 којим је предложио Скупштини 

општине Петрово да за секретара Ску-

пштине општине Петрово именује Ми-

хајловић Бранислав дипл.правник из Пе-

трова.  

            Законом о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне 

самоуправе,  чланом 51. у ставу 2. пропи-

сано је да лице које испуњава опште услове 

за запошљавање у градској, односно 

општинској управи и посебне услове за 

именовање у складу са тим законом може 

да буде именовано за секретара скупштине 

општине.   

            Како је поступак избора секретара 

Скупштине општине Петрово у свему 

спроведен у складу са законом, предло-

жени кандидат испуњава све опште и 

посебне услове, посједује сручно знање и 

способност за обављање послова секретара 

скупштине општине а нема законских 

сметњи за његовим именовањем, то је на 

приједлог предсједника Скупштине  опш-

тине Петрово одлучено као у тачки 1. 

диспозитива рјешења. 

            Законом о службеницима и намје-

штеницима у јединицама локалне само-

управе,  чланом 52. став 1. прописано је да 

мандат секретара скупштине траје до краја 

мандата сазива скупштине који га је бирао, 

па је ваљало одлучити као у тачки 2. 

диспозитива рјешења. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе општине Петрово у року од осам 

дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

               Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-14/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

31. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 50. став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица ло-

калне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени 

текст (''Службени гласник општине Петро-

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

во, на сједници одржаној дана 24.02.2017. 

године донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ   НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕ-

ЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ    
 

1. Жељко Ђурић дипл. ецц. из Ка-

кмужа именује се за начелника Одјељења 

за привреду и финансије Општинске упра-

ве општине Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. овог рје-

шења врши се на вријеме трајања мандата 

сазива Скупштине општине Петрово ко-

нституисане након Локалних избора у 

Босни и Херцеговини  одржаних  2016. 

године. 

        3. Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављено 

у ''Службеном гласнику општине Петро-

во''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Законом о службеницима и намјеште-

ницима у органима јединице локалне само-

управе (''Службени гласник Републике Ср-

пске'' број 97/16) чланом 50. у ставу 1. про-

писано је да скупштина именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења 

или службе, а у ставу 2. истог члана и зако-

нског прописа, да се именовање секретара 

скупштине и начелника одјељења врши након 

спроведеног јавног конкурса, док је чланом 

78. у ставу 3. истог закона прописано да се 

јавни конкурс објављује у ''Службеном гла-

снику Републике Српске'' и најмање у једном 
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дневном листу доступном јавности на тери-

торији Републике Српске, са роком од 15. 

дана за пријављивање кандидата. 

            На јавни конкурс за избор и име-

новање начелника Одјељења за привреду и 

финансије Општинске управе општине Пе-

трово, број: 02-120-1/17 од 05.01.2017. 

године, расписан у ''Службеном гласнику 

Републике Српске'' број: 3/17 од 12.01. 

2017. године и дневном листу  ''Блиц'' дана 

13.01.2017. године пријавио се само канди-

дат Жељко Ђурић дипл.ецц. из Какмужа.  

             Комисија за спровођење поступка 

за избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе општине Петрово, по-

ступајући у складу са чланом 79. став 3. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 97/16), и тачком 3. Рјешења о име-

новању Комисије за спровођење поступка 

за избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе општине Петрово, 

(''Службени гласник општине Петрово'' 

број 1/17), на сједници одржаној дана 

02.02. 2017. године у поступку контроле 

благовремености и потпуности поднесених 

пријава и испуњености општих и посебних 

услова, установила је да је пријава ка-

ндидата благовремена, потпуна и да ка-

ндидат испуњава све опште и посебне 

услове, па је са истим истог дана (02.02. 

2017. године) обавила улазни интервју. 

           Комисија за спровођење поступка за 

избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе општине Петрово по-

ступајући у складу са чланом 81. став 2. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе, 

Начелнику општине Петрово доставила је 

Ранг листу кандидата за избор и именовање 

начелника одјељења Општинске управе 

општине Петрово, број: 02-014-2-17/17 од 

02.02.2017. године, са записником о преду-

зетим радњама у изборном поступку, којом 

листом је констатовала да је у изборном 

поступку на основу резултата интервјуа 

оцјенила да је Ђурић Жељко дипл. ецц. из 

Какмужа према критеријумима и мјери-

лима прописаним за избор на ову позицију, 

стручно оспособљен и да посједује знања и 

вјештине потребне за обављање послова  

 

 

начелника Одјељења за привреду и фина-

нсије, и предложила да се за начелника 

Одјељења за привреду и финансије Општи-

нске управе општине Петрово именује Ђу-

рић Жељко дипл. ецц. из Какмужа.  

 

           Начелник општине Петрово, у скла-

ду са чланом 59. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 97/16), којим је 

прописано да градоначелник, односно на-

челник општине предлаже именовање и 

разрјешење начелника одјељења или слу-

жбе, дана 02.02.2017. године доставио је 

Скупштини општине Петрово Приједлог 

кандидата за начелнике одјељења Општи-

нске управе, број: 02-014-2-18/17, којим је 

предложио Скупштини општине Петрово 

да за начелника Одјељења за привреду и 

финансије Општинске управе општине Пе-

трово именује Ђурић Жељку дипл. ецц. из 

Какмужа.  

 

           Законом о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне 

самоуправе,  чланом 54. у ставу 1. пропи-

сано је да за начелника одјељења или слу-

жбе  може бити именовано лице које испу-

њава опште услове за запошљавање у гра-

дској, односно општинској управи и посе-

бне услове за именовање у складу са тим 

законом.  

 

            Како је поступак избора начелника 

Одјељења за привреду и финансије 

Општинске управе општине Петрово у 

свему спроведен у складу са законом, 

предложени кандидат испуњава све опште 

и посебне услове, посједује сручно знање и 

способност за обављање послова наче-

лника одјељења а нема законских сметњи 

за његовим именовањем, то је на приједлог 

Начелника општине Петрово одлучено као 

у тачки 1. диспозитива рјешења.  

            Законом о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне 

самоуправе,  његовим чланом 55. у ставу 1. 

прописано је да мандат начелника одјеље-

ња или службе траје до краја мандата 

сазива скупштине који га је изабрао, па је 

ваљало одлучити као у тачки 2. диспози-

тива рјешења. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору за 
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жалбе општине Петрово у року од осам 

дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                   Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-15/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

32. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 50. став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица ло-

калне самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст (''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕ-

ЉЕЊА  ЗА  ПРОСТОРНО  УРЕЂЕЊЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  

 

1. Мира Катанић дипл. правник из 

Петрова именује се за начелника Одјељења 

за просторно уређење и стамбено-кому-

налне послове Општинске управе општине 

Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. овог рје-

шења врши се на вријеме трајања мандата 

сазива Скупштине општине Петрово ко-

нституисане након Локалних избора у 

Босни и Херцеговини  одржаних  2016. го-

дине. 

        3. Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављено  

у ''Службеном гласнику општине Петро-

во''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Законом  о службеницима и намјеште-

ницима у органима јединице локалне само-

управе (''Службени гласник Републике 

Српске'' број 97/16) чланом 50. у ставу 1. 

прописано је да скупштина именује и ра-

зрјешава секретара скупштине и начелника 

одјељења или службе, а у ставу 2. истог члана 

и законског прописа, да се именовање се-

кретара скупштине и начелника одјељења 

врши након спроведеног јавног конкурса, док 

је чланом 78. у ставу 3. истог закона про-

писано да се јавни конкурс објављује у 

''Службеном гласнику Републике Српске'' и 

најмање у једном дневном листу доступном  

јавности на територији Републике Српске, са 

роком од 15. дана за пријављивање канди-

дата. 

            На јавни конкурс за избор и имено-

вање начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општинске управе општине Петрово, број: 

02-120-1/17 од 05.01.2017. године, распи-

сан у ''Службеном гласнику Републике 

Српске'' број: 3/17 од 12.01.2017. године и 

дневном листу ''Блиц'' дана 13.01.2017. го-

дине пријавила се само кандидаткиња  

Мира Катанић дипл.правник из Петрова.  

             Комисија за спровођење поступка 

за избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе општине Петрово, по-

ступајући у складу са чланом 79. став 3. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 97/16), и тачком 3. Рјешења о имено-

вању  Комисије за спровођење поступка за 

избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе општине Петрово, 

(''Службени гласник општине Петрово''број 

1/17), на сједници одржаној дана 02.02. 

2017. године у поступку контроле благо-

времености, потпуности поднесених прија-

ва и испуњености општих и посебних 

услова, установила је да је пријава Мире 

Катанић из Петрова  благовремена, потпу-

на и да испуњава све опште и посебне 

услове, па је са истом  истог дана (02.02. 

2017. године) обавила улазни интервју. 

           Комисија за спровођење поступка за 

избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе општине Петрово по-

ступајући у складу са чланом 81. став 2. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе, 

Начелнику општине Петрово доставила је 

Ранг листу кандидата за избор и именовање 

начелника одјељења Општинске управе 

општине Петрово, број: 02-014-2-17/17 од 

02.02.2017. године са записником о преду-

зетим радњама у изборном поступку, којом 

листом је констатовала да је у изборном 

поступку на основу резултата интервјуа 

оцијенила да је Мира Катанић дипл. пра-

вник из Петрова према критеријумима и 

мјерилима прописаним за избор на ову 
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позицију, стручно оспособљена и да посје-

дује знања и вјештине потребне за оба-

вљање послова начелника Одјељења про-

сторно уређење и стамбено-комуналне по-

слове, и предложила да се за начелника 

Одјељења за  просторно уређење и стамбе-

но-комуналне послове Општинске управе 

општине Петрово именује Мира Катанић 

дипл.правник из Петрова. 

           Начелник општине Петрово, у скла-

ду са чланом 59. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 97/16), којим је 

прописано да градоначелник, односно на-

челник општине предлаже именовање и 

разрјешење начелника одјељења или слу-

жбе, дана 02.02.2017. године доставио је 

Скупштини општине Петрово Приједлог 

кандидата за начелнике одјељења Општи-

нске управе, број: 02-014-2-18/17, којим је 

предложио Скупштини општине Петрово 

да за начелника Одјељења просторно уре-

ђење и стамбено-комуналне послове 

Општинске управе општине Петрово име-

нује Катанић Миру дипл.правника из 

Петрова. 

           Законом о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне 

самоуправе,  чланом 54. у ставу 1. пропи-

сано је да за начелника одјељења или 

службе  може бити именовано лице које 

испуњава опште услове за запошљавање у 

градској, односно општинској управи и 

посебне услове за именовање у складу са 

тим законом.  

            Како је поступак избора начелника 

Одјељења за просторно уређење и ста-

мбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Петрово у свему спро-

веден у складу са законом, предложени 

кандидат испуњава све опште и посебне 

услове, посједује сручно знање и спосо-

бност за обављање послова начелника 

одјељења а нема законских сметњи за 

његовим именовањем, то је на приједлог 

Начелника општине Петрово одлучено као 

у тачки 1. диспозитива рјешења. 

            Законом о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне 

самоуправе,  његовим чланом 55. у ставу 1. 

прописано је да мандат начелника одје-

љења или службе траје до краја мандата 

сазива скупштине који га је изабрао, па је 

ваљало одлучити као у тачки 2. ди-

спозитива рјешења. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе општине Петрово у року од осам 

дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                   Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-16/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

33. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), 

члана 50. став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица ло-

калне самоуправе (''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово-Пречишћени те-

кст (''Службени гласник општине Петрово'' 

број 7/14), Скупштина општине Петрово, 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ  

 

1. Зоран Стјепановић  дипл. ецц. из 

Петрова именује се за начелника Одјељења 

за општу управу Општинске управе 

општине Петрово. 

2. Именовање из тачке 1. овог рје-

шења врши се на вријеме трајања мандата 

сазива Скупштине општине Петрово ко-

нституисане након Локалних избора у 

Босни и Херцеговини  одржаних  2016. 

године. 

        3. Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављено  

у ''Службеном гласнику општине Петро-

во''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Законаом о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике 

Српске'' број 97/16) чланом 50. у ставу 1. 

прописано је да скупштина именује и разрје-

шава секретара скупштине и начелника одје-

љења или службе, а у ставу 2. истог члана и 

законског прописа, да се именовање секре-
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тара скупштине и начелника одјељења врши 

након спроведеног јавног конкурса, док је 

чланом 78. у ставу 3. истог закона прописано 

да се јавни конкурс објављује у ''Службеном 

гласнику Републике Српске'' и најмање у 

једном дневном листу доступном  јавности на 

територији Републике Српске, са роком од 

15. дана за пријављивање кандидата. 

            На јавни конкурс за избор и име-

новање начелника Одјељења за општу 

управу Општинске управе општине Петро-

во, број: 02-120-1/17 од 05.01.2017. године, 

расписан у ''Службеном гласнику Републи-

ке Српске'' број: 3/17 од 12.01.2017. године 

и дневном листу  ''Блиц'' дана 13.01.2017. 

године пријавио се само кандидат Зоран 

Стјепановић дипл.ецц. из Петрова.  

             Комисија за спровођење поступка 

за избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе општине Петрово, по-

ступајући у складу са чланом 79. став 3. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе 

(''Службени гласник Републике Српске'' 

број 97/16), и тачком 3. Рјешења о име-

новању Комисије за спровођење поступка 

за избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе општине Петрово, 

(''Службени гласник општине Петрово''број 

1/17), на сједници одржаној дана 02.02. 

2017. године у поступку контроле благо-

времености и потпуности поднесених при-

јава и испуњености општих и посебних 

услова, установила је да је пријава канди-

дата Стјепановић Зорана благовремена, 

потпуна и да кандидат испуњава све опште 

и посебне услове, па је са истим истог дана 

(02.02.2017. године) обавила улазни интер-

вју. 

           Комисија за спровођење поступка за 

избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе општине Петрово по-

ступајући у складу са чланом 81. став 2. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе, 

Начелнику општине Петрово доставила је 

Ранг листу кандидата за избор и именовање 

начелника одјељења Општинске управе 

општине Петрово, број: 02-014-2-17/17 од 

02.02.2017. године, са записником о преду-

зетим радњама у изборном поступку, којом 

листом је констатовала да је у изборном 

поступку на основу резултата интервјуа 

оцјенила да је Зоран Стјепановић дипл. 

ецц. из Петрова према критеријумима и 

мјерилима прописаним за избор на ову 

позицију, стручно оспособљен и да посје-

дује знања и вјештине потребне за обавља-

ње послова начелника Одјељења за општу 

управу, и предложила да се за начелника 

Одјељења за општу управу Општинске 

управе општине Петрово именује Зоран 

Стјепановић дипл.ецц. из Петрова. 

 

           Начелник општине Петрово, у скла-

ду са чланом 59. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 97/16), којим је 

прописано да градоначелник, односно на-

челник општине предлаже именовање и 

разрјешење начелника одјељења или слу-

жбе, дана 02.02.2017. године доставио је 

Скупштини општине Петрово Приједлог 

кандидата за начелнике одјељења Општи-

нске управе, број: 02-014-2-18/17, којим је 

предложио Скупштини општине Петрово 

да за начелника Одјељења за општу управу 

Општинске управе општине Петрово име-

нује Стјепановић Зорана дипл.ецц. из Пе-

трова. 

           Законом о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне 

самоуправе,  чланом 54. у ставу 1. пропи-

сано је да за начелника одјељења или 

службе  може бити именовано лице које 

испуњава опште услове за запошљавање у 

градској, односно општинској управи и 

посебне услове за именовање у складу са 

тим законом.  

 

            Како је поступак избора начелника 

Одјељења за општу управу Општинске 

управе општине Петрово у свему спро-

веден у складу са законом, предложени 

кандидат испуњава све опште и посебне 

услове, посједује сручно знање и спо-

собност за обављање послова начелника 

одјељења а нема законских сметњи за ње-

говим именовањем, то је на приједлог 

Начелника општине Петрово одлучено као 

у тачки 1. диспозитива рјешења.  

 

            Законом о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне 

самоуправе,  његовим чланом 55. у ставу 1. 

прописано је да мандат начелника одјеље-

ња или службе траје до краја мандата 

сазива скупштине који га је изабрао, па је 

ваљало одлучити као у тачки 2. диспо-

зитива рјешења. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе општине Петрово у року од осам 

дана од дана пријема. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                   Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-17/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

34. 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број: 75/04, 78/11), а у вези 

са чланом 9. Закона о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике 

Српске (''Службени гласник Републике 

Српске'' број: 25/03), члана 27. став 2. 

Статута ЈКП ''Вода'' Петрово (''Службени 

гласник општине Петрово'' број: 4/11, 7/11, 

5/16), Скупштина општине Петрово у фу-

нкцији Скупштине ЈКП. „Вода“ Петрово, 

на сједници одржаној дана 24.02.2017. го-

дине, донијела је  

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ИЗБОР 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП. 

''ВОДА'' ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

            Именује се Комисија за избор чла-

нова Надзорног одбора ЈКП. ''Вода'' Пе-

трово, у саставу: 

1. Мира Катанић из Петрова -пре-

дсједник, 

2. Јелена Илић из Какмужа -члан, 

3. Владо Симић из Сочковца -члан, 

4. Жељко Ђурић из Какмужа -члан, 

5. Јован Татомировић из Кртове -

члан. 

 

Члан 2. 

 Задатак комисије из члана 1. ове 

одлуке је да по истеку јавног конкурса за 

избор и именовање чланова Надзорног 

одбора ЈКП. ''Вода'' Петрово, изврши: 

контролу благо-времености и потпуности 

на јавни конкурс поднесених пријава, 

контролу испуњавања општих и посебних 

услова, састави листу са ужим избором 

најбољих кандидата који испуњавају 

опште и посебне услове за именовање, 

изврши интервју са кандидатима који уђу у 

ужи избор, те на основу резултата интер-

вјуа утврди редослед кандидата и исти 

достави Скупштини предузећа на даљње 

поступање. 

 

Члан 3. 

 Поступак из претходног члана ове 

одлуке Комисија је дужна провести у року 

15 дана од дана истека рока за пријављи-

вање кандидата. 

 

Члан 4. 

 Комисија из члана 1. ове одлуке је 

привремено радно тијело Скупштине пре-

дузећа и окончањем посла из члана 2. ове 

одлуке има се сматрати распуштеним. 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                   Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-111-18/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

35. 

           На основу члана 39. Закона о лока-

лној самоуправи ''Службени гласник Репу-

блике Српске'' број: 97/16), члана 36. Ста-

тута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник Општине Петро-

во'' број: 7/14), члана 135. Пословника 

Скупштине општине Петрово – Пречи-

шћени текст (''Службени гласник oпштине 

Петрово''број: 9/16), а након разматрања 

Извјештаја о раду Стручне службе Ску-

пштине општине Петрово у периоду од 

01.01 до 31.12.2016. године, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 24.02.2017. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Стручне службе Ску-

пштине општине у периоду од 01.01. до 

31.12.2016. године, број 06-013.3-1-1/17 од 

27.01.2017. године. 
 

II. 

 Скупштине општине Петрово тражи 



Страна 33 - Број 2        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО      Сриједа, 01.03.2017. године 
 

 од начелника општине и Општинске 

управе општине Петрово да у циљу ства-

рања услова за рад одборника и клубова 

одборника Скупштине општине  у згради 

Општинске управе обезбједе и технички 

опреме једну канцеларију и исту одборни-

цима и клубовима одборника дају на 

употребу путем Стручне службе Скупшти-

не општине. 
              

III. 
 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљени у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                   Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-1/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

36. 

           На основу члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи ''Службени гласник Ре-

публике Српске'' број: 97/16), члана 36. 

Статута општине Петрово – Пречишћени 

текст (''Службени гласник Општине Петро-

во'' број: 7/14), члана 135. Пословника 

Скупштине општине Петрово – Пречи-

шћени текст (''Службени гласник oпштине 

Петрово''број: 9/16), а након доношења 

Одлуке о давању сагласности на цјеновник 

комуналних производа и услуга, Скупшти-

на општине Петрово на сједници одржаној 

дана 24.02.2017. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 

I 

 Скупштина општине Петрово тражи 

од ЈКП „Вода“ Петрово да најкасније у 

року од два мјесеца свим привредним 

субјектима (корисницима) изврши инста-

лисање мјерних инструмената, а домаћи-

нствима најкасније у року од три мјесеца 

како би сви  корисници утрошак воде 

плаћали према стварној потрошњи, а како 

је то законом и актима оснивача и предви-

ђено, те да Скупштину општине извијести 

о извршеним активностима. 

 

II 
 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће 

објављени у ''Службеном гласнику општи-

не Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                   Брано Марјановић, с.р. 

Број: 01-013.2-2/17 

Датум: 24.02.2017. 
_______________________________________________________ 

37. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8.став 

3. Одлуке о извршењу другог ребаланса 

буџета општине Петрово за 2016.годину 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 13/16) и члана 57. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

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

челник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација буџе-тских 

средстава ЈУ СШЦ Петрово (организа-

циони код 08150046), како слиједи: 

1. са конта 412215-Расходи по осно-

ву утрошка дрвета  390,00 КМ 

на конто 412536-Издаци за текуће 

одржавање опреме за образовање науку, 

културу и спорт 40,00 КМ 

на конто 412614-Расходи по основу 

превоза вл.аутом у служ.сврхе 350,00 КМ 

2. са конта 412211- Расходи по 

основу утрошка ел. енергије 150,00 КМ 

на конто 412614-Расходи по основу 

превоза вл.аутом у служ.сврхе 150,00 КМ, 

мјесец  децембар  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: 02-014-1-36/17 

Датум: 30.01.2017.  
_______________________________________________________ 
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38. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), а у вези са 

чланом 43. став 1. Закона о буџетском си-

стему Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“ број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16)  и члана 57. Статута 

општине („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 7/14), начелник  општине до-

носи 
 

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                                                                   

850,00 KM 

на конто 415217-ОШ „Вук Кара-

џић“ Петрово  850,00 КМ (организациони 

код 00380130), период  јануар  2017. 

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: 02-014-1-41/17 

Датум: 31.01.2017.  
_______________________________________________________ 

39. 

           На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 8. став 

3. Одлуке о извршењу буџета општине 

Петрово за 2017. годину („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 14/16) 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 00380130), како слиједи: 

са конта 511231-Издаци за инвести-

ционо одржавање путева и аутопутева 

5.000,00 КМ 

на конто 511234-Издаци за инвести-

ционо одржавање, ренонструкцију и ада-

птацију вањског освјетљења, тротоара и 

ограда 5.000,00 КМ, период фебруар 2017. 

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: 02-014-1-77/17 

Датум: 27.02.2017.  
_______________________________________________________ 

40. 

На основу члана 59. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16), члана 57. 

Статута општине Петрово („Службени гла-

сник општине Петрово“ број 7/14-Пречи-

шћени текст), начелник  општине Петрово 

доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРО-

ЦЈЕНУ ВИСИНЕ ШТЕТЕ УГИНУЛИХ 

ТОВНИХ ПИЛИЋА-БРОЈЛЕРА НА ПЕ-

РАДАРСКОЈ ФАРМИ ПОЉОПРИВРЕ-

ДНОГ ПРОИЗВОЂАЧА БРАНИСЛАВА 

РАДИЋА ИЗ КАРАНОВЦА  
 

Члан 1. 

Именује се Комисија за процјену 

висине штете угинулих товних пилића-

бројлера на перадарској фарми пољопри-

вредног произвођача Бранислава Радића из 

Карановца у саставу: 

1. Трифковић Небојша дипл.инж. 

пољ -предсједник 

2. Илић Жељка дипл.инж.пољ - 

члан 

3. Трипуновић Мирјана правник - 

члан. 
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Члан 2. 

 Задатак Комисије је да по пријави 

настале штете о угинућу товних пилића-

бројлера на перадарској фарми пољопри-

вредног произвођача изађе на терен, 

увидом на лицу мјеста записником еви-

дентира штету, изврши процјену настале 

штете, фотографише угинуле животиње, 

записник достави власнику животиња, те 

извјештај о насталим штетама достави на-

челнику општине Петрово. 
 

Члан 3. 

 Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а исто ће бити објављено у Слу-

жбеном гласнику општине Петрово. 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-4/17 

Датум: 20.02.2017.  
_______________________________________________________ 

41. 
 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 
 

 Просјечна нето плата исплаћена 

радницима Општинске управе општине 

Петрово у периоду од 01.01. до 31.12.2016. 

године износи 802,88 КМ (без функци-

онера). 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-2-15/17 

Датум: 31.01.2017.  
_______________________________________________________ 

42. 

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 59. За-

кона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и  

члана 57. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

7/14-Пречишћени текст), Начелник општи-

не Петрово,  д о н о с и 
 

Н А Р Е Д Б У 

О  ОБАВЕЗНОЈ  ОПШТОЈ  СИСТЕМА-

ТСКОЈ ПРОЉЕТНОЈ  ДЕРАТИЗАЦИЈИ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 

2017. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 

У  циљу  заштите  становништва  и  

јавно здравственог интереса од појаве и 

ширења заразних болести и фактора здра-

вствених ризика које преносе мишеви и 

глодари, наређује се вршење обавезне  

опште систематске прољетне дератизације 

на подручју општине Петрово  у 2017. 

години, (у даљем тексту: општа прољетна 

дератизација). 
 

Члан 2. 

Општа прољетна дератизација спро-

води се у оквиру програма мјера здра-

вствене заштите становништва од заразних 

болести. 

Општу прољетну дератизацију 

извршити у временском периоду од 15 

марта до 30 априла 2017. године. 
 

Члан 3. 

Општом прољетном дератизацијом 

обухватити све објекте и јавне површине  

на подручју општине Петрово, и то: 

-Зграду Општинске управе и објекте 

којима газдује Општина. 

-Образовне и вјерске објекте. 

-Објекте државних и приватних 

предузећа. 

-Објекте приватних услужних, 

трговинских, 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 ра-

змножавања глодара. 
 

Члан 4. 

Општу прољетну дератизацију ће 

извршити овлаштенo лице (здравствена 

установа или друго правно лице) у даљем 

тексту:  „извођач“, који испуњава пропи-

сане услове у погледу кадра, простора и 

опреме. 

Извођач мора имати рјешење о 

испуњавању прописаних услова Мини-

старства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске.  

Рјешења других министарстава 

укључујући и министарства надлежна за 
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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 

Општина. 

-За пословне и помоћне просторије 

предузећа, трговинских, угоститељских и 

занатских радњи а нарочито оних који се 

баве производњом, складиштењем и про-

метом животних намирница лица која 

обављају пословну дјелатност. 

-За стамбене и пословне објекте, 

подруме, таване и складишта, те дворишта 

наведених објеката заједнице етажних вла-

сника. 

-За породичне куће (домаћинства) и 

приватне посједе власници. 

-За жељезничке и аутобуске станице 

и средства јавног превоза сносе правна 

лица која њима управљају. 

-За сва друга мјеста и/или објекте на 

којима постоји оправдан разлог за при-

мјену дератизације сносе власници. 
 

Члан 6. 

Извођач је дужан унапријед а најма-

ње 7 (седам) дана од почетка извођења 

опште прољетне дератизације  обавјестити 

субјекте/правна лица и грађане општине 

Петрово о извођењу исте путем средстава 

јавног информисања, плакатирањем или на 

други прикладан начин. 
 

Члан 7. 

Грађани су дужни да се придр-

жавају препорука и упутстава  извођача и 

да пруже помоћ приликом спровођења 

опште  прољетне дератизације. 
 

Члан 8. 

Приликом извођења опште проље-

тне дератизације извођач је обавезан пре-

дузимати све мјере заштите здравља  изво-

ђача, грађана и корисних животиња, жи-

вотне и радне средине.  

Извођач се обавезује на кориштење 

законом дозвољених препарата за дерати-

зацију који су у употреби у Републици 

Српској. 

                                                                           

Члан 9. 

Надзор над спровођењем опште 

прољетне дератизације од стране извођача, 

вршит ће  надлежна инспекција општине 

Петрово. 

 

Члан 10. 

Обављање опште прољетне дерати-

зације код субјеката на подручју општине 

Петрово од стране извођача која нису иза-

брана за даваоца услуга од стране надле-

жног органа општине Петрово, надлежни 

инспектор може прихватити под следећим 

условима: 

 

а) Да извођач опште прољетне дера-

тизације има рјешење о испуњавању про-

писаних услова Министарства здравља и 

социјалне заштите Републике Српске. 

б) Да је уговор између субјекта и 

извођача склопљен прије почетка опште 

прољетне дератизације и да постоје докази 

о ранијем извођењу најмање једне дера-

тизације од стране тог извођача. 

в) Да се општа прољетна дератиза-

ција код субјекта обавезно обави у вре-

менском периоду предвиђеном за општу 

прољетну дератизацију. 

 

Члан 11. 

Примједбе и приговоре на квалитет 

извршене опште  прољетне дератизације   

у току периода вршења услуга, доставити  

надлежној инспекцији која ће вршити  на-

дзор над спровођењем исте. 

 

Члан 12. 

Против правних и физичких лица 

која не поступе по Наредби, примјенит ће 

се мјере у складу са Законом о заштити 

становништва од заразних болести („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

14/10). 
 

Члан 13. 

Ова Наредба ступа на снагу даном 

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

општине Петрово. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-3-1/17 

Датум: 22.02.2017.  
_______________________________________________________ 

43. 

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 59. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), 

те члана 57. Статута општине Петрово-

Пречишћени текст („Службени гласник 

општине Петрово“, број 7/14), Начелник 

општине Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за јавну набавку услуга: 

„Штампање новогодишњег промотивног 

материјала“ 

 

Члан 1. 

„Grafi - com“ Нада Недељковић, с.п. 

Порјечина, изабран је као најповољнији 

понуђач у поступку јавне набавке услуга 

путем директног споразума: „Штампање 

новогодишњег промотивног материјала“  

број 02-014-7-4/17 од 24.01.2017. године. 

 

Члан 2. 

У поступку јавне набавке услуга пу-

тем директног споразума: „Штампање но-

вогодишњег промотивног материјала“  

број 02-014-7-4/17 од 24.01.2017. годинe, 

пристигла је 1 (једна) благовремена по-

нуда. 

 

Члан 3. 

Уговор о јавној набавци услуга: 

„Штампање новогодишњег промотивног 

материјала“ број 02-014-7-4/17 од 24.01. 

2017. године закључиће у најкраћем могу-

ћем року од дана када је понуђач оба-

вјештен о избору најповољнијег 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 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 „Grafi - com“ Нада Недељковић, с.п. 

Порјечина. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

кона о јавним набавкама БиХ („Сл. гла-

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

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор о јавној наба-

вци и који сматра да је Уговорни орган у 

току поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити Жалбу на 

поступак., сходно члану 97. Закона о ја-

вним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14). 

Приговор се подноси Уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми дире-

ктно, електронским путем, ако је електро-

нско средство дефинисано као начин ко-

муникације у тендерској документацији, 

или препорученом поштанском поши-

љком. 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 Одлу-

ку о избору најповољнијег понуђача у сми-

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

39/14). 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-10/17 

Датум: 27.01.2017.  
_______________________________________________________ 

44. 

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 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

97/16), те члана 57. Статута општине 

Петрово-Пречишћени текст („Службени 

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 дјечијих пакетића“  број  

02-014-7-5/17 од 24.01.2017. године 

 

Члан 1. 

СЗТР „Бамби“ из Петрова, изабран 

је као најповољнији понуђач у поступку 

јавне набавке роба путем директног 

споразума: „Набавка дјечијих пакетића“  

број 02-014-7-5/17 од 24.01.2017. године. 
 

Члан 2. 

Уговор о јавној набавци роба: 

„Набавка дјечијих пакетића“  број 02-014-

7-5/17 од 24.01.2017. године,  закључиће у 

најкраћем могућем року од дана када је  

понуђач  обавјештен  о избору најпово-

љнијег 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 

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 СЗТР „Бамби“ из Петрова. 

На основу члана 70. став (1), став 

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

о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

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

диспозитиву ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки добављач који има легитиман инте-

рес за конкретан уговор о јавној набавци  и 

који сматра да је Уговорни орган у току  

поступка прекршио једну или више одре-

дби Закона о јавним набавкама БиХ  или 

подзаконских аката донесених на основу 

њега има право уложити жалбу на посту-

пак., сходно члану 97. Закона о јавним 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 изја-

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

је подносилац Жалбе запримио Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача у смислу 

члана 101. став 5. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

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

уговор закључен без спроведеног поступка 

јавне набавке у супротности са овим зако-

ном, а најкасније у року од једне године од 

дана закључења Уговора у том поступку, у 

смислу члана 101. Закона о јавним наба-

вкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 

39/14). 
 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-11/17 

Датум: 27.01.2017.  
_______________________________________________________ 

45. 

На основу члана 10., став 1., тачка д)  

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14), сходно члану 59. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), 

те члана 57. Статута општине Петрово- 
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Пречишћени текст  („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О изузимању поступка јавне набавке 

услуга: „Набавка и испорука  

електричне енергије“ 

 

Члан 1. 

Поступак јавне набавке услуга: „На-

бавка и испорука електричне енергије“ се у 

складу са чланом 10., став 1., тачка д) изу-

зима од примјене Закона о јавним  наба-

вкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број  39/14) 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износи 47.188,03 КМ без ПДВ-а, 

док са ПДВ-ом процијењена вриједност 

ове јавне набавке износи 55.210,00 КМ. 

Средства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2017.годину, на конту број: 

412 211 – Расходи по основу утрошка еле-

ктричне енергије, конту број 412 211- 

Расходи по основу утрошка електричне 

енергије - домови културе, те на конту број 

412 814 – Расходи по основу утрошка еле-

ктричне расвјете на јавним површинама. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Општинска управа општине Петрово. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-14/17 

Датум: 30.01.2017.  
_______________________________________________________ 

46. 

На основу члана 10., став 1., тачка д)  

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14), сходно члану 59. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), 

те члана 57. Статута општине Петрово- 

Пречишћени текст  („Сл. гласник општине 

 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О изузимању поступка јавне набавке услу-

га: „Набавка воде неопходне за фунциони-

сање зграде Општинске управе општине 

Петрово“ 
 

Члан 1. 

Поступак јавне набавке услуга: „На-

бавка и испорука воде неопходне за фу-

нционисање зграде Општинске управе 

општине Петрово“ се у складу са чланом 

10., став 1., тачка д) изузима од примјене 

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14). 
 

Члан 2. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износ 2.136,75 КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи 2.500,00 КМ. Сре-

дства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2017. годину, на конту број: 

412 221 – Расходи за услуге водовода и ка-

нализације. 
 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Општинска управа општине Петрово. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавит ће се  у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-15/17 

Датум: 30.01.2017.  
_______________________________________________________ 

47. 

На основу члана 10., став 1., тачка д)  

Закона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14), сходно члану 59. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16), 

те члана 57. Статута општине Петрово- 

Пречишћени текст  („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине 

Петрово,  д о н о с и 
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О Д Л У К У 

О изузимању поступка јавне набавке 

услуга: 

„Oдвоз смећа“ 

 

Члан 1. 

Поступак јавне набавке услуга: 

„Одвоз смећа“ се у складу са чланом 10., 

став 1., тачка д) изузима од примјене За-

кона о јавним  набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број  

39/14). 

 

Члан 2. 

Процијењена вриједност ове јавне 

набавке износ 2.136,75 КМ без ПДВ-а, док 

са ПДВ-ом процијењена вриједност ове 

јавне набавке износи 2.500,00 КМ. Сре-

дства за набавку услуга из члана 1. ове 

Одлуке  обезбијеђена су  из буџета општи-

не Петрово за 2017. годину, на конту број: 

412 222 – Расходи за услуге одвоза смећа. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Општинска управа општине Петрово. 

 

Члан 4. 

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: 02-014-7-16/17 

Датум: 30.01.2017.  
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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48. 

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 97/16), те члана 57. Статута општине Петрово - Пречишћени текст („Сл. гласник општине 

Петрово“, број 7/14), Начелник општине Петрово, д о н о с и 

 

 

П Л А Н 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

          

РЕ-

ДНИ 

БРОЈ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊЕ-

НА ВРИЈЕ-

ДНОСТ БЕЗ 

ПДВ-а 

ПРОЦИЈЕЊЕ-

НА ВРИЈЕ-

ДНОСТ СА 

ПДВ-ом 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТА-

ЊА ПО-

СТУПКА 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ ЗА-

КЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

ИЗВОР ФИНА-

НСИРАЊА 

НАПОМЕ-

НЕ 

РОБЕ 

1. Набавка угља 09111100-1 12.820,51 КМ 15.000,00 КМ 
Конкурентск

и позив 
01.03.2017. 10.06.2016. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 412 214 

- Расходи по 

основу 

утрошка угља   

2. 

Набавка 

канцеларијског 

материјала 

30000000-9 5.854,70 КМ 6.850,00 КМ 
Конкурентск

и позив 
05.02.2017. 15.05.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 412 310 

- Расходи за 

канцеларијски 

материјал   
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  3. 

Набавка 

прехрамбених 

артикала за 

потребе 

кухиње као и 

материјала за 

одржавање 

чистоће 

15000000-8   

44411000-4 
41.410,25 КМ 48.450,00 КМ 

Конкурентск

и позив 
05.02.2017. 15.03.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 411 221- 

Расходи за 

накнаде за 

топли оброк, 

416 128- 

Помоћи 

грађанима у 

натури, 412 

320 - Расходи 

за материјал 

за одржавање 

чистоће   

4. Набавка горива 

09132100-

409130000-

9     

7.008,54 КМ 8.200,00 КМ 
Конкурентск

и позив 
01.05.2017. 15.06.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 412 631-

Расходи по 

основу 

утрошка 

бензина, 412 

632- Расходи 

по основу 

утрошка 

нафте   
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4. 

Набавка 

саобраћајних 

знакова 

34928000-8  

34992100-8 
1.282,05 КМ 1.500,00 КМ 

Директни 

споразум 
19.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 511 137-

Издаци за 

прибавњање 

саобраћајних 

знакова   

5. 

Набавка 

уличних 

свјетиљки са 

уградњом 

31500000-1 3.418,80 КМ 4.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
19.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 511 134-

Издаци за 

изградњу 

уличне 

расвјете   

6. 

Набавка 

дјечијих 

пакетића за 

потребе 

манифестације 

Дјечију Нову 

Годину 

15000000-8 2.991,45 КМ 3.500,00 КМ 
Директни 

споразум 
01.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 412 943 

- Расходи за 

манифестациј

у Дјечија Нова 

Година   
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7. 

Набавка 

дјечијих 

бицикала за 

потребе 

манифестације 

Госпојинске 

дјечије радости 

34400000-1 2.136,75 КМ 2.500,00 КМ 
Директни 

споразум 
15.05.207. 31.08.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 412 943 

- Расходи за 

манифестациј

у Дјечија Нова 

Година   

8. 
Набавка клима 

уређаја 
42500000-1 1.282,05 КМ 1.500,00 КМ 

Директни 

споразум 
01.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 412 943 

- Расходи за 

манифестациј

у Госпојинске 

дјечије 

радости   

 

 

 

 

УКУПНО РОБЕ без 

ПДВ-а 

 

 

 

69.658,12 КМ 

 

 

 

УКУПНО РОБЕ са 

ПДВ-ом 81.500,00 КМ 
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УСЛУГЕ 

1. Дeратизација 90923000-3 1.709,40 KM 2.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
01.03.2017. 01.07.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2016.годину, 

конто 412 223- 

Расходи за 

услуге 

дератизације   

2. 

Израда шумске 

привредне 

основе за 

приватне шуме 

  23.931,62 КМ 28.000,00 КМ 
Конкурентск

и позив 
19.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 513 718- 

Трошкови 

израде ШПО 

за приватне 

шуме   

3. 

Штампање 

билтена 

општине 

Петрово 

22462000-6 2.564,10 КМ 3.000,00 КМ 
Директни 

споразум 
05.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 412 731- 

Расходи за 

услуге 

штампања, 

графичке 

обраде, 

копирања и 

увезивања   
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4. 

Штампање 

новогодишњег 

промотивног 

материјала  

22462000-6 4.444,44 КМ 5.200,00 КМ 
Директни 

споразум 
10.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 412 731- 

Расходи за 

услуге 

штампања, 

графичке 

обраде, 

копирања и 

увезивања   

УКУПНО УСЛУГЕ 

БЕЗ ПДВ-а 32.649,57 КМ 

УКУПНО УСЛУГЕ СА 

ПДВ-ом 38.200,00 КМ 

РАДОВИ 

1. 

Текуће 

одржавање 

локалних 

путева на 

територији 

општине 

Петрово у 

2017. години  

45233141-9 55.555,55 КМ 65.000,00 КМ 
Конкурентск

и позив 
19.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 412 520- 

Расходи за 

текуће 

одржавање 

осталих 

грађевинских 

објеката 

(путеви и 

мостови)   
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2. 

Асфалтирање 

путева на 

територији 

општине 

Петрово у 

2017.години 

45233140-2 29.914,52 КМ 35.000,00 КМ 
Конкурентск

и позив 
19.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 511 231- 

Издаци за 

инвестиционо 

одржавање 

путева и 

аутопутева   

3. 

Уређење 

туристичког 

кампа 

Калуђерица 

45215400-1 14.102,56 КМ 16.500,00 КМ 
Конкурентск

и позив 
19.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет 

општине 

Петрово за 

2017.годину, 

конто 511 196 

- Издаци за 

пројекта 

уређења 

туристичког 

кампа 

Калуђерица 

 

  

4. 

Чишћење 

пољских 

канала и 

ријечник 

корита на 

територији 

општине 

Петрово у 

2017.години 

45246400-7 14.529,91 КМ 17.000,00 КМ 
Конкурентск

и позив 
19.01.2017. 31.12.2017. 

Буџет општи-

не Петрово за 

2017.годину, 

конто 412 999 

- Остали непо-

менути расхо-

ди - чишћење 

пољских кана-

ла ријечних 

корита и 

остало   
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УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а 114.102,56 

УКУПНО РАДОВИ СА ПДВ-ом 133.500,00 

УКУПНО (РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) 

без ПДВ-а 216.410,25 КМ 

УКУПНО 

(РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВИ) са 

ПДВ-ом 

253.200,00 

 

 

 Укупан буџет Општинске управе опшине Петрово за јавне набавке износи 253.200,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

ІІІ 

 План јавних набавки ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Петрово. 

 

                                                                                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-1/17 

Датум: 19.01.2017.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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