СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
_____________________________________________________________________________________

Број: 3

Петрово, 10.04.2012.године

Година: XX

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово ("Службени
гласник Општине Петрово" број: 17/06), а у
вези са чланом 30. ст. 2. Закона о угоститељству („Службени гласник Републике Српске“ број 15/10), чланом 2. ст. 2. Уредбе о
критеријима за одређивање радног времена у
угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“ број 44/11), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној
дана 06.04.2012. године донијела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се радно вријеме угоститељских објеката на подручју општине Петрово. Угоститељским објектима у
смислу ове одлуке сматрају се сви угостетељски објекти који су регистровани за
пружање угоститељских услуга, у складу са
Законом о угоститељству („Службени гласник
Републике Српске“ број 15/10) и Правилником о разврставању и минималним условима за рад угоститељских објеката („Службени гласник Републике Српске“ број 108/11).
Члан 2.
Радно вријеме прописано овом одлуком не односи се на угоститељске објекте
затвореног типа, а њихово радно вријеме одређује институција, установа и привредно
друштво у оквиру којих се поменути угоститељски објекат налази.
Члан 3.
Радно вријеме прописује се с обзиром
на врсту и локацију угоститељског објекта.
Члан 4.
Радно вријеме угоститељских објеката

за смјештај и објеката за пружање кетеринг
услуга, може бити неограничено. Угоститељски објекти за смјештај су: група Хотели
(хотел, подврсте хотела, мотел, туристичко
насеље и пансион) и група Кампови (камп,
хостел, преноћиште, ловачка кућа, ловачка
вила, коначиште, објекат за пружање угоститељских услуга у ванурбаним неуређеним условима, планинарски дом, апартман, соба за
изнајмљивање, кућа за одмор, сеоско домаћинство, одмаралиште).
Члан 5.
Радно вријеме угоститељских објеката
за исхрану и пиће, на простору општине Петрово може бити од 06,00-24,00 у љетном
периоду и у дане викенда (петак и субота)
током цијеле године, те од 06,00-23,00 у
зимском периоду, осим викенда.
Под љетним периодом подразумијева
се период од 1. априла до 30. септембра текуће године, а под зимским временом подразумијева се период од 1. октобра до 31. Марта наредне године.
Угоститељски објекти за исхрану и пиће су: група Ресторани (ресторан, пекотека,
гостионица, роштиљница/ћевабџиница, бурегџиница, пицерија, печењара, објекат брзе хране, посластичарница, домаћа кухиња, салон за
посебне прилике, кантина и менза, угоститељски објекти у којима се претежно припремају и услужују јела) и група Барови (кафана, кафе-бар, бар на отвореном, ноћни
клуб, пивница, винарија, бифе, крчма и коноба, угоститељски објекти у којима се претежно услужују пића и припремају и услужују
напици).
Члан 6.
У оквиру прописаног радног времена
угоститељ из члана 4. и 5. ове одлуке одређује
радно вријеме угоститељског објекта у складу
са својим пословним интересима на начин да
не ремети јавни ред и мир и комунални ред,
тако да радно вријеме може бити и краће од
прописаног.
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Члан 7.
За све врсте угоститељских објеката
који се налазе у стамбено-пословним објектима колективног становања, прописује се
радно вријеме од 07,00 -22,00 сата, без обзира
на дан и период године.
У угоститељским објектима из ст. 1
овог члана надлежни општински орган неможе ни под којим условима издавати рјешења о продуженом радном времену.
Члан 8.
За угоститељске објекте који су код надлежног општинског органа регистровани као
врста: диско бар, диско-клуб-дискотека, прописује се радно вријеме од 18,00-02,00, без
могућности продуженог радног времена.
Члан 9.
У гоститељске услуге које се пружају
изван угоститељских објеката (сајмови, вашари, народни зборови...) могу се пружати у
оквиру радног времена тих манифестација које одређује организатор манифестације.
Члан 10.
Радно вријеме за све врсте угоститељских објеката у дане новогодишњих празника је неограничено, укључујући и објекте
којима је скраћено радно вријеме.
Угоститељски објекти неморају радити
у дане вјерских и републичких празника.
Угоститељи у складу са тржишним условима пословања имају право одредити један или више радних дана у недјељи као
нерадне дане, с тим да обавјештење о томе
видно истакну на улазу у објекат.
Члан 11.
Надлежно општинско одјељење може
рјешењем утврдити на појединачни захтјев
угоститеља продужено односно скраћено радно вријеме, а по службеној дужности може
скратити радно вријеме угоститељу а највише
за један сат.
Радно вријеме може се продужити максимално за два сата, и то само на тачно одређени период, а најдуже 6 мјесеци.
Члан 12.
Критерији за продужено и скраћено радно вријеме су одређени Уредбом о критеријумима за одређивање радног времена у
угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“ број 44/11).
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Члан 13.
"Вријеме толеранције", односно вријеме конзумације услуге које је почело у прописаном или посебном радном времену износи 30 минута рачунајући од момента истека
прописаног или посебног радног времена
угоститељског објекта.
Члан 14.
Надзор над примјеном ове одлуке врши комунална полиција.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи "Одлука о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју општине Петрово", („Службени гласник општине Петрово“ број 7/07).
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-23/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

2.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37.
Статута општине Петрово ("Службени гласник oпштине Петрово" број: 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној
дана 06.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ВИШЕЧЛАНИМ
ПОРОДИЦАМА И ДЈЕЦИ БЕЗ ОБА
РОДИТЕЉА
Члан 1.
У циљу помоћи вишечланим породицама општине Петрово, као и подстицању
повећања наталитета, овом одлуком утврђују
се помоћи и подстицаји за:
1.треће рођено дијете,
2.четврто рођено дијете,
3.пето и свако наредно рођено дијете.
Право на новчану помоћ и подстицај
из става 1. овог члaна породице остварују у
2012. години.
Члан 2.
За треће рођено дијете у породицама са
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пребивалиштем на подручју општине Петрово
из буџета општине додијелит ће се једнократна новчана помоћ од 500,00 КМ, за четврто 750,00КМ, а за пето и свако наредно рођено дијете у тим породицама 1.000,00 КМ.
Новчана помоћ из става 1. овог члана
исплаћиват ће се са конта 416126-помоћи вишечланим породицама.
Члан 3.
Дјеци без оба родитеља са пребивалиштем на подручју општине Петрово додјељује
се новчана помоћ из буџета општине за 2012.
годину, у износу од 50,00 КМ мјесечно.
Корисници помоћи из става 1. овог
члана су дјеца са простора општине Петрово
која се налазе на редовном школовању.
Право на новчану помоћ губе ученици
и студенти који више од један пута обнове
школску годину.
Новчана помоћ ће се исплаћивати на
терет конта 416129-дјеца без оба родитеља.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-24/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

3.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 101/04,
42/05, 118/05), члана 27. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 112/06),
члана 37. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06),
Скупштина општине Петрово на сједници
одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ M2 КОРИСНЕ
СТАМБЕНЕ ПОВРШИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена
m2 корисне стамбене површине за 2011. Годину на територији општине Петрово износи
700,00 КМ.
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Члан 2.
Цијена утврђена у члану 1. валоризована сваких 3 мјесеца почев од 31.03.2012.
године користи се као основица за израчунавање висине ренте за грађевинско земљиште, као и у свим другим управним поступцима које води општинска административна
служба, а у којима се предметна цијена користи као обрачунска основа.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-25/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

4.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), и члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 06.04. 2012. године, донијела је
О Д Л У К У
О СУБВЕНЦИЈИ ЗА ПЛАЋАЊЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОДРЕЂЕНИМ
КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА
Члан 1.
На основу усвојених Критерија и мјера
социјалне политике у области водоснабдијевања, одобравају се новчана средства из
буџета општине Петрово у 2012. години, у
износу до 2.000,00 КМ, за субвенционисање
трошкова снабдијевања питком водом одређених категорија становништва.
Износ који се субвенцинира за потрошаче из социјално-угрожене категорије становништва јесте цијена воде за 5 m3 воде мјесечно по домаћинству.
Члан 2.
Одобравају се новчана средства из буџета општине Петрово у 2012. години, у износу до 2.000,00 КМ, за субвенционисање
трошкова одвоза смећа из домаћинства одређених категорија.
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Износ који се субвенцинира за потрошаче из социјално-угрожене категорије становништва јесте 50% од утврђене цијене одвоза
смећа из домаћинства.
Члан 3.
Субвенције по оба основа се односе на
социјално угрожена домаћинства и лица из
одређених категорија становништва, и то из
реда:
- породица у којима живе дјеца са
посебним потребама,
- корисници породичне инвалиднине,
- ратни војни инвалиди од прве до четврте категорије,
- пензионери који примају износ најниже пензије у Републици Српској, ако им је
то једини извор прихода,
- кориници новчане помоћи социјалне
заштите и корисници туђе његе и помоћи, ако
им је то једини извор прихода,
- породице са четворо и више дјеце.
Члан 4.
Новчана средства за субвенцију ће се
уплаћивати мјесечно, на пословни рачун ЈКП
«Вода» Петрово, на основу испостављених
рачуна предузећа са поименично набројаним
корисницима, а са конта број 416-129 – субвенције за воду и за одвоз смећа одређеним
категоријама становништва.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-26/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

5.
На основу члана 30. алинеја 8. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број 101/04, 42/05, 118/05),
члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике Српске'' број: 68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број: 25/93), чланa 37. Статута
општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број:17/06), Скупштина општине
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Петрово, на сједници одржаној дана 06.04.
2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕТРОВО
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и
именовање директора ЈУ. ''Центар за социјални рад '' Петрово.
Члан 2.
Општи услови за избор и именовање из
тачке 1. ове одлуке прописани су Законом о
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/03 и 41/03 ).
Посебни услови и критеријуми за избор и именованје из тачке 1. ове одлуке утврђени су Статутом ЈУ. ''Центар за социјални
рад'' Петрово.
Члан 3.
Именовање директора ЈУ. ''Центра за
социјални рад'' Петрово, врши се на период
од четири године.
Члан 4.
Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке
биће објављен у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и дневном листу ''Фокус''.
Члан 5.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана
од дана последњег објављивања у гласилима
из тачке 4. ове одлуке.
Члан 6.
Поступак избора, укључујући преглед
приспјелих пријава на конкурс и предлагање
листе приоритета-ранг листе кандидата у
складу са законом спроводи Комисија за избор директора Центра за социјални рад Петрово.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења а биће објављена у ''Службеном гласнику општине Петрово '' и огласној
плочи општине.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-27/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________
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6.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О УТРОШКУ
НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о утрошку намјенских средстава из буџета
општине Петрово у 2011. години број 02-0142-65/12 од 19.03.2012. године, који је саставни
дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-28/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

7.
На основу члана 30. Закона о локалној
управи и самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, и
118/05) и члана 37. Статута општине Петрово
(„Службени гласник општине Петрово“, број
17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
ПРОГРАМ
УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
У 2012. ГОДИНИ
I
Приходи општине Петрово који су законима и скупштинским одлукама предвиђени да се намјенски троше, представљају
суштину овог програма. Неки од прихода који
су предвиђени законима и одлукама могу се
користити у више сврха, али се овим прог-
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рамом планира трошење тамо гдје је то
највећи интерес општине Петрово.
Чланом 89. став 3. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“ број
75/08) прописано је да управљачи државних
шума издвајају 10% финансијских средстава
од вриједности продатих шумских дрвних
сортимената, утврђене по цијенама у дубећем
стању по цјеновнику Јавног предузећа „Шуме
Републике Српске“. Планирани приход у
2012. години по основу ове накнаде је
60.000,00 КМ, а утрошиће се за набавку
намјештаја за Дом културе у Петрову и уређење земљишта око новоизграђеног Дома
културе.
II
Приход остварен од накнада за кориштење минералних сировина по основу Закона о рударству, у 2012.години очекује се у
износу од 30.000,00 КМ.Овај приход општина
може употријебити за изградњу примарних
инфраструктурних објеката који су у функцији привредног развоја и запошљавања
(водоводи, канализација, локални путеви и
слично) и контролу заштите животне средине. Приход остварен од ових накнада ће се
утрошити за израду проjeктне документације,
те реконструкцију и изградњу водоводне мреже на простору општине Петрово.
III
Приходи општине Петрово по основу
Закона о заштити од пожара – Пречишћени
текст („Службени гласник Републике Српске“
број 6/09), односе се на приходе које предузећа и друга правна лица која на територији
Републике Српске обављају и уплаћују накнаду у висини од 0,04% од укупног прихода
за реализацију посебних мјера од пожара.
Овај приход се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске, а општинама
се враћа 60%, према сједишту предузећа. Ова
средства служе за реализацију пројеката техничког опремања ватрогасних јединица општине.
Очекивани приход по основу ове накнаде за 2012. годину износи 4.000,00 КМ, а
утрошиће се за набавку ватрогасне опреме
Добровољне ватрогасне јединице Петрово.
IV
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник Репу-
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блике Српске“ број 96/06), предвиђена је
накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта. Та накнада се уплаћује у корист
буџета Републике Српске, од чега се 70%
враћа општинама.
Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
се може користити само за оспособљавање за
пољопривредну производњу неплодног земљишта, за израду основа заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, испитивање плодности пољопривредног земљишта
код домаћинстава, као и за подстицање интегралне органске производње.
Очекивани приход по основу ове накнаде у 2012. години се процјењује на износ од
5.000,00 КМ.
Од ових средстава износ од 3.000,00
КМ ће се утрошити за противградну заштиту
инсталирану на простору општине Петрово, а
износ од 2.000,00 КМ биће утрошен за исушивање земљишта на подручју општине Петрово.
V
Средства која се остварују по основу
Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“ број 50/06 и 29/09), а у складу
са чланом 95. Закона, у 2012. години се очекују у износу од 18.000,00 КМ. Пренесена
неутрошена средства из 2011.године износе
3.930,76 КМ.
Ова средства ће се утрошити за израду
пројектне документације те изградњу и реконструкцију водоводне мреже на простору
општине Петрово.
VI
Буџетом општине Петрово за 2012.
годину, на конту 731200 – Трансфери јединицама локалне самоуправе, планирано је
103.270,00 КМ.
Дозначена средства ће се утрошити на
начин како слиједи:
1. За социјалну помоћ и здравствену
заштиту корисницима новчаних давања, у
складу са Законом о социјалној заштити
30.000,00 КМ,
2. За смјештај штићеника Центра за
социјални рад Петрово у установама
30.000,00 КМ,
3. Oпштинском спортском савезу Петрово 20.000,00 КМ,
4. Помоћ за здравствену помоћ пензи-
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онера 10.270,00 КМ,
5. За изградњу темеља породичних кућа
намијењених
борачкој
категорији
10.000,00 КМ,
6. Помоћ вишечланим породицама
3.000,00 КМ.
VII
Овај програм ступа на снагу осмог
дана објављивања у Службеном гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-29/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

8.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о извршењу Плана одржавања локалних путева и улица у 2011. години, број 05/1-36-1-9/12
од 15.03.2012. године, који је саставни дио
ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-30/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

9.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скуп-
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штина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О КАНДИДОВАНИМ, ОКОНЧАНИМ И НЕРЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о кандидованим, окончаним и нереализованим пројектима у 2011. години, број 03-30-115/12 од 20.03.2012. године, који је саставни
дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-31/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

10.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о раду Комуналне полиције за период од
01.01. до 31.12.2011. године, број 05/6-371-111/12 од 01.03.2012. године, који је саставни
дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-32/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________
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11.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
„АКЦИОНОГ ПЛАНА СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА У СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ/
ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ У ОДНОСУ НА ОБЛАСТ ВОДОСНАБДИЈАВАЊА У ОПШТИНИ ПЕТРОВО ЗА 2011/2012 ГОДИНУ“
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о мониторингу реализације активности „Акционог плана социјалног укључивања у систем социјалне/дјечије заштите у односу на
област водоснабдијавања у општини Петрово
за 2011/2012 годину“, број 06-34/12 од 07.03.
2012. године, који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-33/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

12.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЈЕШАВАЊУ ПРЕДМЕТА У УПРАВНОМ
ПОСТУПКУ У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о рјешавању предмета у управном поступку у
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2011. години, број 04/1-21-1-5/12 од 20.03.
2012. године, који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-34/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

13.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2011.
ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о раду Одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности за 2011. годину, број
03-30-1-13/12 од 19.03.2012. године, који је
саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-35/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

14.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА
2011. ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о раду Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове за 2011. годину,
број 05/1-36-1-10/12 од 16.03.2012. године, који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-36/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

15.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ЗА 2011.
ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине усваја Извјештај
о раду Одјељења за општу управу за 2011. Годину, број 04/1-21-1-4/12 од 19.03.2012. године, који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-37/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

16.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
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Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана
38. став 1. у вези с чланом 32. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10), а у сагласности са одредбама чланова од 82. до 96.
Павилника о садржају, начину израде и доношења документа просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“ број 59/11),
члана 37. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 17/06),
Скупштина општине Петрово, на сједници
одржаној дана 06.04.2012.године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО У ЈАВНУ РАСПРАВУ
Члан 1.
Утврђује се Нацрт просторног плана
општине Петрово (у даљем тексту: Нацрт
плана) и упућује у јавну расправу.
Члан 2.
Нацрт плана ставиће се на јавни увид и
стручну расправу у трајању од 30 дана, у просторијама Одјељења за просторно уређење и
стамбено комуналне послове општине Петрово.
Члан 3.
Јавни позив на стручну расправу објавиће се на интернет страници општине Петрово, огласној табли општине Петрово и
најмање једном дневном листу доступном на
територији цијеле РС, три дана прије и на дан
одржавања расправе којој могу присуствовати
сва заинтересована лица.
Члан 4.
Став носиоца израде плана: А.Д.
„ПРОЈЕКТ“ Бања Лука, о примједбама,
периједлозима и мишљењима, размотриће се
на стручној расправи заједно са носиоцем
припреме плана, представницима организација из обласи инфраструктуре, институција
културно историјског и природног насљеђа и
заштите животне средине, те Савјетом плана,
у року од 30 дана од дана затварања јавног
увида.
Члан 5.
По одржаној стручној расправи, коначан Приједлог плана утврдиће се у складу са
закључцима са расправе.

Уторак, 10.04.2012.године

Члан 6.
Нацрт просторног плана општине Петрово, израђен од стране А.Д.“ПРОЈЕКТ“ Бања
Лука, у фебруару 2012. године, у прилогу је
као саставни дио ове одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Петрово".
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-38/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

17.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ
ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО 2012-2017. ГОДИНА
Члан 1.
Скупштина општине Петрово утврдила
је нацрт Локалног еколошког акционог плана
заштите животне средине општине Петрово
2012-2017. година, као у документу број 02022-39/12. и исти упућује у јавну расправу.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-022-40/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

18.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 9.
став 2. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
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(''Службени гласник Републике Српске'' број
25/03 и 41/03), члана 37. Статута општине
Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 17/06), Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 06.04.2012
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ПЕТРОВО
Члан 1.
Именује се Комисија за избор директора ЈУ. Центар за социјални рад Петрово, у
саставу:
1. Јово Николић из Петрова – предсједник,
2. Обрад Пушељић из Петрова - члан,
3. Мира Катанић из Петрова- члан,
4. Јулијана Иличић из Карановца
- члан,
5. Слађана Лазаревић из Петрова
- члан.
Члан 2.
Комисија из члана 1. ове одлуке поступаће у свему у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 25/03, 41/03 ) и Статутом
Центра за социјални рад Петрово.
Члан 3.
Задатак Комисије за избор и именовање из члана 1. ове одлуке је да утврди
благовременост и потпуност пријава приспјелих на јавни конкурс за избор и именовање
директора ЈУ. Центар за социјални рад Петрово, размотри приспјеле пријаве и сачини
листу са ужим избором кандидата који испуњавају услове за именовање, по потреби прикупи додатне информације о кандидатима,
обави интервју и предложи ранг листу са најбољим кандидатима те исту достави Скупштини општине на даље поступање.
Члан 4.
Поступак избора из члана 3. ове одлуке
Комисија је дужна спровести у року 15. дана
од дана истека јавног конкурса.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у

Уторак, 10.04.2012.године

''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-111-3/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

19.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи ( ''Службени гласник Републике
Српск'' број 101/04, 42/05. и 118/05), члана 37.
Статута општине Петрово (''Службени гласник општине Петрово'' број 17/06), члана 134
Пословника Скупштине општине Петрово
(''Службени гласник општине Петрово'' број
10/05 и 7/07) а након разматрања Захтјева МХ
Електро привреда Републике Српске Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, број: 1556/12
од 17.02.2012. и 1696/12 од 21.02.2012 године,
а у вези са чланом 14. став 1. Закона о експропријацији («Службени гласник Републике Српске» број 112/06, 37/07 и 66/08), Скупштинa
општине Петрово, на сједници одржаној дана
06.04.2012. године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Општина Петрово има интерес за обезбјеђењем квалитетног напајања електричном
енергијом физичких и правних лица на свом
подручју, а тиме и за рјешавањем имовинскоправних односа између МХ. Електро привреда Републике Српске Требиње ЗП. „Електро
Добој“ а.д. Добој, као испоручиоца електричне енергије и власника некретнина на којима се налазе или које надилазе електо-енергетски објекти и њихови дијелови, па сматра
да постоји општи интерес за изградњом: прикључног далековода 10 kV и ТС 10/0,4 kV у
Какмужу – насеље Јовановићи, на некретнинама означеним као: к.ч. бр. 2248, к.ч. бр.
2249, к.ч. бр.2252, к.ч. бр. 2256, к.ч. бр. 2260,
к.ч. бр. 2218/2, к.ч. бр. 2222, к.ч. бр. 2238, к.ч.
бр. 2267/4, к.ч. бр.2241, к.ч. бр.2243, к.ч. бр.
2245/1, к.ч. бр. 2245/2, к.ч. бр. 2262, к.ч. бр.
1889, к.ч. бр. 1887/1, к.ч. бр. 4072, к.ч. бр.
2892/1, к.ч. бр. 4069, к.ч. бр. 2218/4, к.ч. бр.
2219/2, к.ч. бр. 2218/3, к.ч. бр. 2911, к.ч. бр.
2186, к.ч. бр. 2197, к.ч. бр. 2219/1, к.ч. бр.
3191/1, к.ч. бр. 3191/2, к.ч. бр. 2908, к.ч. бр.
2909, к.ч. бр. 3196, к.ч. бр. 3195, к.ч. бр.
3180/1, к.ч. бр. 3184/1, к.ч. бр. 3197, као и
општи интерес за изградњом трансформа-
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торских станица 10/0,4 kV у: Какмужу, Сочковцу, Петрову и Карановцу, на земљишту
означеном као к.ч. бр. 1414/1 к.о. Какмуж, к.ч.
бр. 1269/1 к.о. Сочковац, к.ч. бр. 4069/1, к.о.
Петрово и к.ч. бр. 201/5 к.о. Карановац.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављен у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-3/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

20.
На основу члана 30. алинеја 23. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05 и
118/05), члана 37. Статута општине Петрово
(«Службени гласник општине Петрово» број
17/06) и члана 134. Пословника Скупштине
општине («Службени гласник општине Петрово» број 10/05 и 7/07), Скупштина општине
Петрово, након разматрања Извјештаја о раду
Начелника општине Петрово за 2011. годину,
на сједници одржаној дана 06.04.2012. године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧAK
I
Скупштина општине Петрово прихваћа
Извјештај о раду Начелника општине Петрово
за 2011. годину број 02-014-2-66/12 од 21.03.
2012. године, и позитивно оцјењује његов рад
у извјештајном периоду, цијенећи да се исти
одвијао у складу са законом, општим актима
општине и одлукама Скупштине општине, у
оквиру буџета општине, у интересу општине
као локалне заједнице и за добробит свих
њених грађана.
ІІ
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављен у
«Службеном гласнику општине Петрово».
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-4/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

Уторак, 10.04.2012.године

21.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), а након разматрања Информације о обављању ветеринарске заштите животиња на подручју
општине Петрово, за 2011. годину, Скупштинa општине Петрово, на сједници одржаној
дана 06.04.2012. године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово упознала се са Информацијом о обављању ветеринарске заштите животиња на подручју општине Петрово за 2011. годину, број: 03-30-112/12 од 19.03.2012. године и прихвата је.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављен у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-5/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

22.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), члана
134. Пословника Скупштине општине Петрово («Службени гласник општине Петрово»
број 10/05 и 7/07), а пошто се претходно упознала са Извјештајем о извршењу Плана одржавања локалних путава и улица у 2011. Години, Скупштинa општине Петрово, на сједници одржаној дана 06.04.2012. године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово тражи
од Начелника општине и Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Административне службе општине, да у приједлог Плана одржавања локалних путева и
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улица за 2012. годину као приоритет планирају радове на одржавању локалних путева
и улица који нису реализовани по плану за
2011. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављен у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-6/12
Датум: 09.04.2012.

Уторак, 10.04.2012.године

24.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), члана
134. Пословника Скупштине општине Петрово («Службени гласник општине Петрово»
број 10/05 и 7/07), а пошто се претходно упознала са приједлогом Програма утрошка намјенских средстава из буџета општине Петрово
у 2012. години, Скупштинa општине Петрово,
на сједници одржаној дана 06.04.2012. године,
донијела је следећи

___________________________________________________________

23.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05), члана
37. Статута општине Петрово («Службени
гласник општине Петрово» број 17/06), члана
134. Пословника Скупштине општине Петрово («Службени гласник општине Петрово»
број 10/05 и 7/07), а пошто се претходно упознала са Извјештајем о раду Комуналне полиције за период од 01.01.2011. године до
31.12.2011. године, Скупштинa општине Петрово, на сједници одржаној дана 06.04.2012.
године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово тражи
од Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Административне
службе општине Петрово и Комуналног полицајца општине Петрово, да комунална полиција подигне ниво контроле одлагања смећа
на недозвољеним мјестима као и непрописног
и недозвољеног паљења смећа, живица и корова на простору општине Петрово.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављен у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-7/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Петрово тражи
од Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ као предузећа које управља јавним путем
Л 07, да на овом путу у Мјесној заједници
Какмуж код предузећа ТГП „Техногас – Какмуж“ Какмуж, изгради пропуст за одвод оборинских и других вода, а према пројектној докумантацији којом располаже општина Петрово.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а биће објављен у
''Службеном гласнику општине Петрово''.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Јово Николић, с.р.
Број: 01-013.2-8/12
Датум: 09.04.2012.
___________________________________________________________

25.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана
56. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ПЛАНИНАРСКОГ МАРАТОНА
„ОЗРЕН 2012.“
Члан 1.
Именује се Организациони одбор за
провођење спортско-туристичке манифестације Планинарски маратон „Озрен 2012“ у
саставу:
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1. Јово Николић, предсједник Организационог одбора;
2. др Зоран Благојевић, члан;
3.Синиша Стјепановић, члан;
4. Вукадин Благојевић, члан;
5. Синиша Томић, члан;
6. Слађана Лазаревић, члан;
7. Озрен Јоргановић, члан;
8. Раденко Благојевић, члан;
9. Габријела Гојковић, члан;
10. Живорад Радић, члан;
11. Петар Живковић, члан;
12. Мирјана Радуновић, члан;
13. Владо Симић, члан;
14. Бојана Ристић, члан;
15. Радослав Петровић, члан;
16. Мићо Радељић, члан;
17. Дражен Ђурић, члан;
18. Споменка Петковић, члан;
19. Драган Петковић, члан;
20. Невена Деспотовић, члан;
21. Небојша Трифковић, члан;
22. Мирко Алексић, члан;
23. Миломир Васић, члан;
24. Мирослав Спасић, члан;
25. Бошко Васић, члан;
26. Боро Бандука, члан;
27. Јеленко Недељковић, члан;
28. Озрен Алексић, члан;
29. Васкрсија Спасојевић, члан;
30. Владимир Накић, члан;
31. Игор Лазић, члан.
Члан 2.
Задатак овог Одбора је да организује,
преведе, медијски и финансијески покрије манифестацију Планинарски маратон “Озрен
2012”, која ће се одржати у дане 01, 02. и 03.
јуна 2012. године.
Члан 3.
Одбор ће финансијским трансакцијама
пословати преко Општинског спортског савеза Петрово.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у “Службеном гласнику општине Петрово”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-32/12
Датум: 09.03.2012.
___________________________________________________________

Уторак, 10.04.2012.године

26.
На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана
56. Статута општине („Службени гласник
општине Петрово“ број 17/06), Начелник
општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРОЈЕКТНОГ
ТИМА ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНЕ
ДЕПОНИЈЕ
І
У вези са пројектом изградње регионалне санитарне депоније у Добоју, лице
задужено за сарадњу на реализацији пројекта
и члан пројектног тима, односно међуопштинског одбора, у име општине Петрово је гдин Бобан Панић, директор ЈКП „Вода“ Петрово.
Контакт телефон је 053/260-633.
E-mail: jkpvoda.petrovo@yahoo.com
ІІ
Од члана пројектног тима се очекује да
за потребе пројекта припрема информације
око података везаних за израду концепције
управљања отпадом, односно, да располаже
подацима о отпаду (количине, транспорт, депоније и сл.).
ІІІ
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-43/12
Датум: 14.03.2012.
___________________________________________________________

27.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана
56. Статута општине („Службени гласник
општине Петрово“ број 17/06), Начелник
општине Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
І
Ради што ефикаснијег спровођења јавне расправе о Нацрту закона о заштити живо-
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тне средине, а у вези са закључком Народне
Скупштине Републике Српске о обавезама за
спровођење јавне расправе о наведеном закону, у име Административне службе општине Петрово, као контакт особа за предвиђене
активности, именује се Иличић Јулијана, самостални стручни сарадник за нормативно
правне послове у Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове.
ІІ
Задатак контакт особе јесте да обавјештава надлежно Министарство о предузетим
активностима у вези са реализациојом Закључка Народне скупштине Републике Српске.
ІІІ
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-4-13/12
Датум: 19.03.2012.
___________________________________________________________

28.
На основу члана 43.Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана
56. Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“ број 17/06) и члана 2. Одлуке о организацији спортско-културне манифестације „Озренско драговање
2012“ („Службени гласник општине Петрово“
број 2/12) Начелник општине Петрово, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА СПОРТСКО КУЛТУРНЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ОЗРЕНСКО
ДРАГОВАЊЕ 2012“
I
Именује се Организациони одбор спортско-културне манифестације „Озренско
драговање 2012“ у саставу:
1. Др Зоран Благојевић, предсједник
Организационог одбора (члан 1. Одлуке о организацији спортско-културне манифестације
„Озренско драговање 2012.“);
2. Мира Грбић, замјеник предсједника
Организационог одбора,
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3. Данило Радојчић, настојатељ манастира манастира Озрен;
4. Вукадин Благојевић, директор манифестације;
5. Игор Лазић, координатор;
6. Слађана Лазаревић, протокол и информисање;
7. Габријела Гојковић, протокол и информисање;
8. Зоран Васић, организатор пријема и
смјештаја гостију;
9. Душан Цвијановић, пријем и смјештај гостију;
10. Ненад Катанић, организатор спортског дијела манифестације;
11. Будо Кнежевић, спортски дио манифестације;
12. Синиша Томић, спортски дио манифестације;
13. Драган Сувајац, спортски дио манифестације;
14. Славко Ожеговић, спортски дио
манифестације;
15. Бојана Ристић, техничка подршка
манифестације;
16. Живорад Радић, организатор културно умјетничког дијела;
17. Споменка Петковић, координатор
за културно умјетнички дио;
18. Босиљка Спремо, литерарни дио
манифестације;
19. Душанка Алексић, литерарни дио
манифестације;
20. Душанка Мијић, литерарни дио
манифестације;
21. Зоран Егић, ликовни дио манифестације;
22. Сања Катанић, ликовни дио манифестације
23. Момир Лакић, координатор испред
РПЗ Бања Лука;
24. Мирјана Радуновић, координатор
за сарадњу са РПЗ Бања Лука;
25. Нада Маљеновић, ВИП
26. Дејан Василић, логистика;
27. Драган Петковић, координатор за
логистику;
28. Петар Живковић, координатор за
невладине организације;
29. Небојша Трифковић, координатор
за невладине организације;
30. Дејан Јеремић, безбиједност манифестације;
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31. Др Слађана Георгијев, организатор
здравственог дијела;
II
Задатак овог одбора је да организује,
проведе, медијски и финансијски пропрати
спортско-културну манифестацију „Озренско
драговање 2012“, која ће се одржати на метоху манастира Озрен у мјесној заједници Калуђерица, дана 20. и 21.априла 2012.године.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-4-12/12
Датум: 20.03.2012.
___________________________________________________________

29.
На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана
56. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), Начелник општине Петрово, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЈЕНИКА
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА
ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О
НЕПОКРЕТНОСТИМА
І
У вези са примјеном Закона о премјеру
и катастру Републике Српске, а за послове
излагања на јавни увид података о непокретности и права на непокретностима у име
општине Петрво, из реда грађана предлажемо:
1. Јулијана Иличић, члан,
2. Драженка Максимовић, замјеник
ІІ
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-55/12
Датум: 22.03.2012.
___________________________________________________________

30.
На основу члана 1. Закона о јавним
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набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гланик БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06,
24/06, 70/06, 12/09, 60/10), Упутство о примјени Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 03/05) и члана 56.
Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ 17/06), Начелник општине Петрово д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА: „ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА И ПУТЕВА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У
2012. ГОДИНИ“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за
набавку радова: „Одржавање макадамских
улица и путева на подручју општине Петрово
у 2012. години“.
Члан 2.
Задужује се Комисија за предметну набавку да у складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10.), и Закона о измјенама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
12/09) проведе процедуру за набавку из члана
1. и предложи најповољнијег понуђача за наведену набавку.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-7-28/12
Датум: 26.03.2012.
___________________________________________________________

31.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана
56. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава ЈП
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„Центар за културу и образованје“ Петрово за
мјесец март 2012. године (организациони код
00380500) у износу од 300,00 КМ, са конта
број 412900– Остали непоменути расходи на
конто број 412500 – Расходи за текуће одржавање.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-58/12
Датум: 30.03.2012.
___________________________________________________________

32.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана
56. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава буџета општине Петрово (организациони код
99999999) у износу од 480,00 КМ, са конта
број 415291– Остале непоменуте организације
и удружења на конто 415212 – Удружење за
помоћ дјеци са посебним потребама.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-65/12
Датум: 03.04.2012.
___________________________________________________________
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33.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана
56. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава буџета општине Петрово (организациони код
99999999) у износу од 400,00 КМ, са конта
број 372200 – Буџетска резерва на конто
415233– Капитални грантови – Одред извиђача „Свети Никола“ Петрово.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за буџет и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-66/12
Датум: 03.04.2012.
___________________________________________________________

34.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05. и 118/05) и члана
56. Статута општине („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава буџета општине Петрово (организациони код
00380130) у износу од 1.000,00 КМ, за мјесец
април 2012. године, са конта број 511131 –
Издаци за изградњу путева на конто 516100 –
Издаци за залиху ситног инвентара, амбалаже
и друго.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и дру-
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штвене дјелатности, Одсјек за буџет и финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-69/12
Датум: 06.04.2012.
___________________________________________________________

35.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05) и члана
56. Статута општине Петрово („Службени
гласник општине Петрово“, број 17/06) и
члана 108. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине Петрово“, број 7/10)
Начелник општине Петрово дана 06.04.2012.
године доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ МЈЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
Ради очувања и заштите животне средине и подизања свијести грађана о потреби
заштите животне средине, у мјесецу априлу
2012. године на простору општине Петрово,
биће проведена акција под називом "АПРИЛ,
МЈЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ" као акција увођења и
одржавања комуналног реда.
Члан 2.
Општина Петрово ће се са овом локалном акцијом, укључити у провођење најсвеобухватније кампање заштите животне
средине у Републици Српској под називом
„Љепша Српска“ која афирмише исте вриједности као и активности из члана 1. ове одлуке
са циљем да Република Српска постане чистије мјесто за живот њених грађана.
За провођење ове акције задужује се
Административна служба општине Петрово.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петрово“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-71/12
Датум: 06.04.2012.
___________________________________________________________
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36.
На основу члана 72.став 3. а у вези са
чланом 43. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 56. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број 17/06)
Начелник општине доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ
СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број 10/10-Пречишћени текст, 12/10 и 4/11) у члану 7. тачка 1.3.
се брише а тачке 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,
1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14. постају тачке
1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11.,
1.12., 1.13.
Члан 2.
У члану 7. Правилника у тачки 1.5. која постаје тачка 1.4. у тексту „Број извршилаца“ умјесто ријечи „два (2)“ уписује се
ријеч „један и једна половина (1и 1/2)“.
Члан 3.
У члану 7. Правилника у тачки 1.6. која постаје тачка 1.5 у тексту „Број извршилаца“ умјесто ријечи „два (2)“ уписује се
ријеч „један и једна половина (1 и 1/2)“.
Члан 4.
У члану 7. Правилника у тачки 1.9. која постаје тачка 1.8.у тексту „Опис послова и
задатака“ брише се алинеја „9 и 10“ а досадашња алинеја „11“ постаје алинеја „9“.
Члан 5.
У члану 9. Правилника иза тачке 1.5
додаје се тачка 1.5.а и гласи
1.5.а.Самостални стручни сарадник
за инвестиције, јавне набавке и послове
развоја
Опис послова и задатака
-праћење реализације стратешких и других
развојних докумената, предлагање њихових
корекција и извјештавање;
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-предлагање оперативних планова и програма
за реализацију стратешких и других развојних
докумената;
-учествује у раду при пословима планирања
развоја;
-сарађује са међународним финансијским и
другим институцијама у циљу обезбјеђења
финансирања пројеката;
-прати програме и фондове Европске уније
доступних Босни и Херцеговини и израђује
извјештаје о доступним програмима и фондовима;
-учествује у припреми апликација за средства
из фондова и програма Европске уније и
других међународних финансијских институција;
-учествује у активностима на имплементацији пројеката у сарадњи са донаторима у
процесу коришћења предприступних и других
фондова;
-учествује у раду пројектних тимова на пројекту;
-заједно са другим организационим јединицама у Административној служби учествује у
раду око припреме стартешких и других пројеката од посебног значаја
- учествује у припреми и реализацији пројеката у Општини и извјештавању о истима;
- сарађује током припреме и реализације инвестиција са надлежним државним и ентитетским органима, организацијама и институцијама, као и са организационим јединицама
Административне службе
-извјештава о реализацији инвестиција;
-учествује у ажурирању web-странице општне у дијелу који захтјева превод на енглески
језик;
-прати прописе из области јавних набавки и
покретање иницијатива за измјене и допуне
прописа;
-провођење поступака јавних набавки за потребе Административне службе општине;
-припрема
рјешења
из
надлежности
Начелника Општине, по приговорима на
поступке јавних набавки;
-припрема изјашњења, одговарајућих појашњења, те обезбјеђење и достављање расположиве документације на захтјев другостепеног
органа, у поступцима по жалбама из области
јавних набавки;
-израда извјештаја о проведеним поступцима
јавних набавки на нивоу Административне
службе општине;
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-обавља послове главног оператера (кориштење апликација WisPPA i Go-Procure)
-обавља и друге послове по налогу начелника
општине и начелника одјељења
Сложеност послова:
Најсложенији
Службено звање:
Самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема ВСС VII степен школске спреме, завршен економски факултет,
најмање једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у административној служби, активно познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Број извршилаца:
Један(1)
Члан 5.
У члану 9. Правилника у тачки 1.8
„Посебни услови за обављање“мијења се
текст и гласи:
„Висока стручна спрема, VII степен
школске спреме економског смјера, најмање
једна година радног искуства на истим или
сличним пословима и задацима, положен
стручни испит за рад у администартивној
служби, познавање рада на рачунару,диплома
за Орацле апликацију за рад на СУФ-и систему.“
Члан 6.
У члану 9. Правилника тачка 1.13 се
мијења и измијењена гласи:
1.13.Инспектор за храну
Опис послова и задатака
- врши контролу хране у погледу пратеће документације, хигијенског стања пошиљке,
квалитета и здравствене исправности хране,
- врши узимање узорака за лабораторијску
анализу,
- врши контролу хигијенско-санитарних услова објеката, просторија, уређаја и опреме за
производњу и промет хране,
- врши контролу квалитета и здравствене исправности сировина и готових производа,
- прегледа евиденције о извршеним лабораторијским испитивањима хране,
- врши надзор над запосленим лицима у погледу обављања санитарних прегледа,
- врши додатне едукације о хигијени хране,
ношења радне одјеће и обуће и хигијенске
манипулације са храном.
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- на захтјев Министарства унутрашњих послова обавља прегледе објеката у којима се
врши припрема и послуживање хране приликом посјете високих личности и делегација
из других земаља,
- обавља ванредне прегледе хране на основу
обавјештења достављених путем РАСФФ-а и
глобалне мреже ИНФОСАН,
- врши контролу система за јавно снабдијевање становништва водом за пиће и погона
за производњу флашираних вода,
- сарађује са овлашћеним испитним лабораторијама и другим органима надлежним за
питање хране,
- подноси извјештаје и информације о свом
раду,
- обавља и друге послове који се односе на
дјелокруг рада ресорне инспекције,
Опис послова инспектора за санитарну заштиту:
- производњом и прометом предмета опште
употребе,
- прометом хемикалија и биоцида на мало,
- санитарно-хигијенским стањем васпитно-образовних установа, установа за смјештај лица,
објеката за његу и уљепшавање лица и тијела,
објеката културе, спортско-рекреативних објеката, водом за санитарно-рекреативне потребе и других објеката,
- применом прописа у области забране пушења дуванских производа на јавним мјестима и
рекламирањем дуванских производа,
- спровођењем других прописа којима је одређена надлежност здравствене инспекције у
саставу јединица локалне самоуправе.
- Сложеност послова:
- Најсложенији.
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- Службено звање:
- Инспектор-самостални стручни сарадник.
- Посебни услови за обављање:
- Висока стручна спрема, VII степен школске
спреме са 240ECTS бодова, дипломирани хемичар, дипломирани инжењер прехрамбеног
инжењерства, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, дипломирани инжењер за
контролу квалитета и безбиједности намирница, доктор медицине, дипломирани нутрициониста, дипломирани санитарни инжењер,
дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију, дипломирани инжењер
пољопривреде за прераду и контролу пољопривредних производа, дипломирани инжењер пољопривреде за анималну производњу, доктор ветерине, дипломирани инжењер
анималне биотехнологије, дипломирани инжењер биљне биотехнологије или дипломирани инжењер биоинжењеринга и најмање
три године радног искуства у струци положен
стручни испит за рад у административној служби, познавање рада на рачунару и положен
возачки испит „Б“ категорије.
- Број извршилаца:
- Један (1).
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику општине Петрово.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
др Зоран Благојевић,с.р.
Број: 02-014-1-72/12
Датум: 06.04.2012.

________________________________________________________________________________________________________________________________
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју општине Петрово
2. Одлука о новчаној помоћи вишечланим породицама и дјеци без оба родитеља
3. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м2 корисне стамбене површине за 2011.
годину
4. Одлука о субвенцији за плаћање комуналних услуга одређеним категоријама становништва
5. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање директора Центра за социјални рад Петрово
6. Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку намјенских средстава из буџета општине Петрово у
2011. години
7. Програм утрошка намјенских средстава из буџета
општине Петрово у 2012. години
8. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу плана
одржавања локалних путева и улица у 2011. години
9. Одлука о усвајању Извјештаја о кандидованим,
окончаним и нереализованим пројектима у 2011.
години
10. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комуналне
полиције за период од 01.01. до 31.12.2011. године
11. Одлука о усвајању Извјештаја о мониторингу реализације активности „Акционог плана социјалног
укључивања у систем социјалне/дјечије заштите у
односу на област водоснабдијавања у општини Петрово за 2011/2012 годину“,
12. Одлука о усвајању Извјештаја о рјешавању предмета у управном поступку у 2011. години
13. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за
привреду, финансије и друштвене дјелатности за
2011. годину
14. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове
за 2011. годину
15. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за
општу управу за 2011. годину
16. Одлука о утврђивању и упућивању нацрта Просторног плана општине Петрово у јавну расправу
17. Одлука о утврђивању нацрта Локалног еколошког
акционог плана заштите животне средине општине
Петрово 2012-2017. година
18. Одлука о именовању Комисије за избор директора
Центра за социјални рад Петрово
19. Закључак о постојању општег интереса за изградњом прикљуцног далековода и трафо станице у
МЗ Соцковац, Какмуж, Петрово и Карановац
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20. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Начелника општине за 2011. годину
21. Закључак о прихватању Информације о обављању ветеринарске заштите животиња на подручју
општине Петрово у 2011. години
22. Закључак по Извјештају о извршењу Плана одржавања локалних путева и улица у 2011. години
23. Закључак по Извјештају о раду Комуналног полицајца за 2011. годину
24. Закључак (ЈП „Путеви РС“ – пропуст код Техногаса)
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
25. Одлука о именовању организационог одбора Планинарског маратона „Озрен 2012“
26. Одлука о именовању члана пројектног тима за изградњу регионалне депоније
27. Рјешење (Иличић Јулијана)
28. Рјешење о именовању организационог одбора
Спортско културне манифестације „Озренско драговање 2012“
29. Одлука о именовању члана и замјеника члана Комисије за излагање на јавни увид података о непокретностима
30. Одлука о покретању поступка јавне набавке за
набавку радова: „Одржавање макадамских улица и
путева на подручју општине Петрово у 2012. Години
31. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
32. Одлука о реалокацији средстава
33. Одлука о реалокацији средстава
34. Одлука о реалокацији средстава
35. Одлука о проглашењу мјесеца чистоће на подручју општине Петрово
36. Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине Петрово

Уторак, 10.04.2012.године
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