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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Број: 3  Петрово,  26.03.2014. године          Година: XXІІ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  

1. 

На основу члана 30. алинеја 1. чла-

на 71. и 72. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републи-

ке Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), члана 37. алинеја 1. Статута општи-

не Петрово (''Службени гласник општине 

Петрово'' број: 17/06), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 25.03. 

2014. године, донијела је  

 
С Т А Т У Т 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

            У Статуту општине Петрово (''Слу-

жбени гласник општине Петрово'' број: 

17/06), у члану 4. слова ''б.б.'' замјењују се 

текстом: '' број 25''. 

 

Члан 2. 

          У члану 7. став 1. мијења се и гласи:        

''Симболи општине су грб и застава 

општине.'' 
 

Члан 3. 

          Члан 9. брише се. 
 

Члан 4. 

            У члану 15. у тачки а. послије али-

неје 11. додаје се нова алинеја 12. која 

гласи: 

         ''- послове евиденције о лицима која 

су регулисала војну обавезу''. 

 

Члан 5. 

           У члану 37. алинеја 4. мијењеа се и 

гласи:  

        ''доноси планове и програме развоја 

општине, план локалног економског разво-

ја, план инвестирања и план капиталних 

улагања''. 

          У алинеји 19. послије ријечи ''секре-

тара скупштине општине'' додаје се запета 

и ријечи: ''начелнике одјељења или слу-

жбе''. 

            Послије алинеје 20. додају се али- 

 

 

неје 21. и 22. које гласе: 

         ''- оснива Одбор за жалбе и разматра 

извјештај о раду Одбора, 

           - покреће иницијативу за територи-

јалну промјену и промјену назива општине 

и насељеног мјеста''. 

           Послије алинеје 22. додаје се алинеја 

23. која гласи: 

          ''- усваја етички кодедс скупштине''.  

           Послије алинеје 24. додају се 

алинеје 25, 26 и 27. које глассе: 

          ''- разматра извјештај начелника 

општине о раду органа предузећа која оба-

вљају комуналне дјелатности, 

          - одлучује о располагању капиталом 

у предузећима која обављају комуналне 

дјелатности, а која су у својини општине, 

         - именује и разрјешава директоре и 

управни одбор установе чији је оснивач 

или суоснивач општина, у складу са за-

коном ''. 

            Досадашње алинеје 21. и 22. постају 

елинеје 23. и 24. алинеје 23. и 24. постају 

алинеје 26. и 27, а алинеје 25, 26, 27, 28 и 

29. постају алинеје 31, 32, 33, 34 и 35. 
 

Члан 6. 

            У члану 38. текст ''или овим ста-

тутом'' брише се. 
 

Члан 7. 

            Члан 43. Мијења се и гласи: 

           ''Прву сједницу новоизабране ску-

пштине сазива предсједник скупштине 

општине из претходног сазива, најкасније 

у року од 30. дана од дана објављивања 

извјештаја надлежног органа за спро-

вођење избора. 

            Ако је спријечен предсједник, сје-

дницу ће сазвати потпредсједник скупшти-

не општине из претходног сазива а ако је 

спријечен и потпредсједник прву сједницу 

ће сазвати најстарији одборник из претхо-

дног сазива. 

            Ако прву сједницу скупштине не 

сазове овлашћено лице из става 1. односно 

става 2. овог члана, сједницу ће сазвати 1/2  
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одборника новог сазива.  
 

Члан 8. 

            Послије члана 43 додаје се нови 

члан 43а, који гласи:   

           ''Првој сједници скупштине општи-

не до избора предсједника пресједава 

најстарији одборник новог сазива, коме у 

раду помажу два најмлађа одборника 

новог сазива који су чланови радног 

предсједништва из реда политичких 

странака које имају највећи број одборника 

у скупштини општине. 

            До избора предсједника скупштине 

општине предсједавајући прве сједнице 

има сва права и дужности предсједника 

скупштине у погледу сазивања и предсњје-

давања сједницом. 
 

Члан 9. 

            У члану 47. ријечи ''у складу са 

одлуком скупштине општине'' замјењеује 

се ријечима: ''чија се висина као и 

случајеви у којима одборнику, односно 

члану радног тијела не припада право на 

накнаду утврђују одлуком скупштине 

општине, у складу са законом''.     

 

Члан 10. 

            Члан 48. мијења се и гласи : 

          ''Скупштина општине има секретара 

скупштине. 

            Скупштина општине именује секре-

тара скупштине након спроведеног јавног 

конкурса кога расписује скупштина, на 

вријеме трајања мандата сазива скупштине 

која га именује. 

            За секретара скупштине општине 

може бити именовано лице које испуњава 

опште услове за запошљавање у општи-

нској управи и посебне услове прописане 

законом. 

            На радно-правни статус секретара 

скупштине примјењују се одредбе закона 

које се односе на службеника општинске 

управе. 
 

Члан 11. 

            Иза члана 48. додаје се нови члан 

48а. који гласи: 

          ''Након престанка мандата секре-

тара скупштине, односно његовог разрје-

шења скупштина општине до окончања 

поступка именовања секретара скупштине 

у складу са законом именује вршиоца 

дужности секретара, који мора да испу-

њава опште услове за запошљавање у 

општинској управи и посебне услове за 

именовање секретара, а најдуже за период 

од 90. дана''. 
 

Члан 12. 

               У члану 54. ријечи ''Општинском 

административном службом''  замјењују се 

ријечима ''општинском управом'', као и у 

цијелом тексту Статута у одговарајућем 

падежу. 
 

Члан 13. 

            У члану 56. послије алинеје 11. 

додаје се нова алинеја 12. која гласи: 

        '' – подноси извјештај скупштини о 

раду у органима предузећа која обављају 

комуналне дјелатности. 

            Досадашње алинеје 12. до 18. 

постају алинеје 13. до 19.   

 

Члан 14. 

            У члану 61. иза става 3. додаје се 

нови став 4. који гласи: 

           ''Уколико замјеник начелника у 

случају из става 3. овог члана из било 

којих разлога буде спријечен да обавља 

дужност начелника општине или општина 

нема замјеника начелника, скупштина 

општине ће изабрати вршиоца дужности 

замјеника начелника до избора начелника 

општине, у складу са статутом и посло-

вником скупштине''.   

          

Члан 15. 

            У члану 69. у ставу 2. иза ријечи 

''одлуке'' додаје се ријеч ''рјешења'' а ријечи 

''друге акте утврђене законом'' замјењује 

ријеч ''резолуције''.  

 

Члан 16. 

            У члану 70. у ставу 2. ријеч ''Стату-

том'' замјењују ријечи ''поступком предви-

ђеним законом којим је уређена грађанска 

иницијатива''.  

 

Члан 17. 

          У члану 93. у ставу 2. ријечи ''или 

накнадног'' бришу се.  

           Иза става 2. додаје се нови став 3. 

који гласи: ''Одлука о расписивању 

општинског референдума садржи нарочи-

то: назначење територије за коју се рефе-

рендум расписује, питање или птања о 

којима се грађани изјашњавају и вријеме 

спровођења референдума''. 
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           Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 

Члан 18. 

           У члану 94. у ставу 1. алинеја 2. 

мијења се и гласи: 

           ''- најмање 10% бирача уписаних у 

бирачки списак општине,'' 

           Алинеја 4. брише се. 

           У ставу 3. број ''15'' замјењује се 

бројем ''30'' а број и ријеч ''30 дана'' замје-

њује се ријечима ''шест мјесеци''. 

 

Члан 19. 

           У члану 96. став 2. мијења се и 

гласи: 

         ''Комисију за спровођење рефе-

рендума именује скупштина општине, 

најкасније у року  од десет дана од дана 

ступања на снагу одлуке о расписивању 

рњфњрендума, а гласачке одборе комисија 

за спровођење референдума''.  

         Послије члана 2. додају се нови 

чланови 3. и 4. који гласе: 

        ''Комисију за спровођење референду-

ма чине предсједник и  четири члана, који 

имају замјенике''. 

          Предсједнику и члановима комисије 

за спровођење референдума мандат траје 

до констатовања резултата референдума од 

стране скупштине општине''. 

          Досадашњи члан 3.и 4. постају 

чланови 5. и 6. 
 

Члан 20. 

          Члан 97.  мијења се и гласи: 

         ''Референдум је пуноважан ако је на 

њему гласала натполовична већина грађа-

на који имају бирачко право и који су 

уписани у бирачки списак. 

          Референдумско питање добило је 

подржку грађана ако се за њега изјаснила 

натполовична већина грађана која је 

гласала на референду. 

         О питању о коме су се грађани 

претходно изјаснили референдумом ску-

пштина општине дужна је донијети 

одговарајући акт у року шест мјесеци од 

дана одржавања референдума, у складу са 

уставом и законом''.  
 

Члан 21. 

         У члану 103. у ставу 2. иза ријечи 

''више'' додају се ријечи ''међусобно пове-

заних''. 

      Став 3. мијења се и гласи: 

          ''Иницијативу за оснивање мјесне 

заједнце могу поднијети најмање 10% 

грађана који имају пребивалиште на по-

дручју насељеног мјеста, односно насе-

љених мјеста за која се предлаже оснивање 

нове мјесне заједнице, најмање 1/3 одбор-

ника скупштине општине или начелник 

општине''. 
 

Члан 22. 

           Члан 107. мијења се и гласи:  

          ''Орган мјесне заједнице је Савјет 

мјесне заједнице ( у даљем тексту Савјет ). 

            Број чланова Савјета зависи од 

броја регистрованих бирача у мјесној 

заједници, на дан расписивања избора и 

сљедећи је:  

            1. за мјесне заједнице до 1.000 

регистрованих бирача –  пет чланова, 

            2. за мјесне заједнице од 1.000 до 

5.000 регистрованих бирача – седам 

чланова, 

            Савјет има предсједника којег би-

рају чланови Савјета надполовичном ве-

ћином гласова укупног броја чланова. 

            Мандат Савјета траје четири го-

дине''. 

              

Члан 23. 

            Члан 109. мијења се и гласи: 

          ''Одлуку о расписивању избора за 

чланове Савјета доноси скупштина општи-

не, најкасније 30 дана прије датума одре-

ђеног за одртжавање избора. 

            Избори за чланове Савјета одржа-

вају се најкасније 90. дана од дана консти-

туисања скупштине општине. 

            Под конституисањем у смислу ста-

ва 2. овог члана подразумјева се избор 

предсједника Скупштине општине Петро-

во''.            
 

Члан 24. 

            Члан 110. мијењеа се и гласи: 

            ''Чланови Савјета бирају се на 

зборовима грађана тајнин гласањем. 

            Савјет бирају бирачи уписани у 

Централни бирачки списак који имају 

пребивалиште на подручју мјесне заједни-

це. 

            Избори за Савјет спроводе се у 

складу са одредбама Изборног закона Ре-

публике Српске и упутства које доноси 

Републичка изборна комисија''. 

             

Члан 25. 

            Члан 111. мијења се и гласи: 

           ''Збор грађана одлуку о избору Са- 
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вјета доноси ако збору присуствује: 

- у мјесној заједници која има до 500 

регистрованих бирача,  најмање 20 бирача 

- у мјесној заједници која има од 500 до 

1000 регистрованих бирача, најмање 30 

бирача, 

- у мјесној заједници која има од 1.000 до 

3.000 регистрованих бирача, најмање 50 

бирача, 

- у мјесној заједници која има од 3.000 до 

5.000 регистрованих бирача, најмање 75 

бирача, 

            За чланове Савјета изабрани су ка-

ндидати који су добили највећи број 

гласова бирача који су гласали на зборун 

грађана за избор чланова Савјета''. 

 

Члан 26. 

            Члан 112 мијењеа се и гласи: 

           ''Мандат предсједника, односно чла-

нова Савјета престаје: 

         1.  смрћу, 

         2.  истеком мандата, 

         3.  разрјешењем, 

         4.  одјавом пребивалишта са подру-

чја мјесне заједнице, 

         5.  на лични захтјев, 

         6.  ако је правоснажном одлуком ли-

шен пословне способности. 

            Предсједник, односно члан Савјета 

може бити разрјешен дужности и прије 

истека мандата, ако дуже вријеме не 

учествује у раду Савјета, због дужег одсу-

ствовања услед болести, ако правосна-

жном пресудом буде осуђен за кривично 

дјело које га чини недостојним опве 

дужности или због злоупотребе прриликом 

обављања дужности у Савјету. 

            Предсједник, односно члан Савјета 

може бити разрјешен дужности на збору 

грађана, ако за његово разрјешење гласа 

натполовична већина од укупног броја гра-

ђана који су присутни на збору. 
 

Члан 27. 

            Иза члана 112. додају се нови 

чланови 112а. и 112б. који гласе: 
 

''Члан 112а. 

          ''Приједлог за разрјешење члана Са-

вјета може поднијети предсједник Савјета 

или било који члан Савјета. Приједлог за 

разрјешење је усвојен ако се за исти изја-

сни надполовична већина чланова Савјета. 

            Приједлог за разрјешење члана Са-

вјета и Савјета може поднијети и 5% 

бирача уписаних у бирачки списак мјесне 

заједнице, у писаном облику  уз образло-

жење разлога за разрјешење. 

          Савјет је дужан приједлог за разрје-

шење ставити на дневни ред збора грађана 

мјесне заједнице у року од 30. дана од дана 

пријема приједлога''. 
 

Члан 112б. 

         '' Надзор над радом Савјета мјесне 

заједнице врши Надзорни одбор Скупшти-

не општине, у складу са Пословником 

Скупштине општине Петрово''. 
             

Члан 28. 

            У члану 125. ријеч ''двотрећинском'' 

брише се. 
 

Члан 29. 

           Овлашћује се Комисија за прописе 

да сачини пречишћени текст Статута опш-

тине Петрово. 
 

Члан 30. 

            Овај статут ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-15/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

2. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ број 17/06), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 25.03. 

2014. године донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ЗЗ „ЈЕДИНСТВО-ОЗРЕН“ 

ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

           Одобравају се новчана средства  у 

износу до 10.000,00 КМ ЗЗ „Јединство-

Озрен“ Петрово на име краткорочне по-

зајмице за рјешавање имовинско-правних  

односа, са роком враћања до 25.12.2014. 

године. 
 

Члан 2. 

           Новчана средства из члана 1. ове 

одлуке исплатиће се са Јединственог 
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рачуна трезора општине Петрово број 

56200500000029-66 на пословни рачун ЗЗ 

„Јединство-Озрен“ Петрово број 

55400600011552-03. 

           

Члан 3. 

         За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 
 

Члан 4. 

         Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-16/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

3. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 5. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 68/07 и 109/12),а у вези 

са чланом 67. Закона о библиотечкој дје-

латности (,,Службени гласник Републике 

Српске“ број: 52/01, 39/03 и 112/08), члана 

37. Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“ број 17/06), 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 25.03.2014. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 

ПЕТРОВУ 

                    

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком Скупштина општине 

Петрово врши усклађивање Одлуке о осни-

вању Народне библиотеке у Петрову број: 

01-187-1/99 од 23.09.1999. године са одре-

дбама Закона о библиотечкој дјелатности 

(,,Службени гласник Републике Српске“ 

број: 52/01, 39/03 и 112/08), одредбама За-

кона о систему јавних служби (,,Службени 

гласник Републике Српске“ број: 68/07, 

109/12), Законом о класификацији дјела-

тности и регистру пословних субјеката по 

дјелатностима у Републици Српској (,,Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број: 

74/10) и дјелатности у складу са Уредбом о 

класификацији дјелатности Републике 

Српске (,,Службени гласник Републике 

Српске  број: 8/14).        
 

Члан 2. 

Народна библиотека је основана 

ради обезбјеђивања услова за остваривање 

основног људског права на слободу изра-

жавања, потребе за знањем и слободу при-

ступа информацијама, знањима и идејама 

садржаним у публикацијама. 

Народна библиотека има својство 

правног лица 
 

II- НАЗИВ ОСНИВАЧА 
 

Члан 3. 

Оснивач Народне библиотеке у 

Петрову је Општина Петрово (у даљем 

тексту Оснивач). 
 

III– НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

     2.1.   Назив  библиотеке 
 

Члан 4. 

            Пословно име библиотеке: Јавна 

установа ,,Народна библиотека у Петрову“. 

           Скраћени назив библиотеке  гласи: 

Народна библиотека у Петрову. 

           Одлуку о промјени назива Установе 

доноси Оснивач. 
 

      2.2. Сједиште библиотеке 
 

Члан 5. 

Сједиште библиотеке је у  Петрову, 

трг Немањића 8Е. 

            Одлуку о промјени сједишта 

Установе доноси Оснивач 
 

Члан 6. 

Јавна установа ,,Народна библи-

отека у Петрову“  има својство правног 

лица, које стиче уписом у регистар код 

надлежног суда. 

  У судски регистар ће у својству 

оснивача Јавне установе ,,Народна библи-

отека у Петрову бити уписана Општина 

Петрово,  као  јединица локалне самоупра-

ве. 
 

Члан 7. 

У правном промету са трећим 

лицем библиотека иступа у своје име и за 

свој рачун и закључује уговоре и послује у 

оквиру своје правне способности у гра-

ницама регистрованих дјелатности. 
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Члан 8. 

За обавезе настале у правном про-

мету са трећим лицем, библиотека одго-

вара свом својом имовином, без ограни-

чења. 

Оснивач не одговара за обавезе 

установе настале у правном промету са 

трећим лицем, али сноси ризик до висине 

оснивачког улога. 

 

IV- ДЈЕЛАТНОСТ НАРОДНЕ БИ-

БЛИОТЕКЕ 
 

Члан 9. 

Дјелатност Народне библиотеке је: 

91.01 Дјелатност  библиотека  и 

архива 

90.03 Умјетничко стваралаштво, 

90.04 Рад умјетничких објеката, 

74.30 Дјелатности преводилаца и 

тумача, 

47.61 Трговина на мало  књигама у 

специјализованим продавницама, 

47.62 Тговина на мало новинама, 

папиром и писаћим прибором у специја-

лизованим продавницама, 

47.79 Трговина на мало половном 

робом у специјализованим продавницама, 

18.14 Књиговезачке и припадајуће 

услужне дјелатности, 

58.19 Остала издавачка дјелатност, 

58.14 Издавање часописа и пери-

одичних публикација, 

58.11 Издавање књига. 
 

У остваривању библиотечке дјела-

тности Народна библиотека: 

- Прикупља, стручно обрађује, чува 

и обнавља библиотечку грађу, 

- Пружа помоћ при избору и ко-

ришћењу библиотечке грађе, 

- Води каталоге и другу документа-

цију о библиотечкој грађи, 

- Доставља податке за регистар би-

блиотека и учествује у формирању центра-

лних каталога библиотечке грађе код 

матичних библиотека и Народне и уни-

верзитетске библиотеке Републике Српске, 

- Води материјалну евиденцију о 

библиотечкој грађи, води евиденцију о ко-

рисницима, коришћењу библиотечке грађе 

и утрошеним финансијским средствима за 

набавку библиотечке грађе, 

- Издаје каталоге, библиографије и 

друге библиотечке публикације, 

- Сарађује са другим информатив-

ним центрима у формирању базе података, 

организованом протоку информација и 

унапређивању информативно-документа-

ционих послова, 

- Учестује у међубиблиотечкој по-

зајмици библиотечке грађе, 

- обезбјеђује услове за коришћење 

библиотечке грађе ширењем мреже ог-

ранака, одјељења и покретних библиотека, 

- самостално и у сарадњи са оста-

лим библиотекама образује и чува зави-

чајну збирку, 

- самостално и у сарадњи са ку-

лтурним и образовним установама и пре-

дузећима организује културне манифеста-

ције и друге облике развијања интереса за 

библиотечку грађу и библиотечку дјела-

тност. 

 

Члан 10. 

Народна библиотека ће обављати и 

друге дјелатности које доприносе унапре-

ђењу општег интереса грађана општине 

Петрово и остваривању њихових права и 

потреба у области културе и промовисању 

кроз културу вриједности општине. 

 

     V – СРЕДСТВА И ПОСЛОВАЊЕ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

                                                                            

Члан 11. 

 Средства за рад Народне библи-

отеке обезбјеђују се из: 

 - буџета републике,  

 - буџета општине, 

 - наплаћених услуга Установе, 

 -  донација, 

 - других извора насталих обавља-

њем дјелатности. 

 

Члан 12. 

Основна средства за рад Народне 

библиотеке чини оснивачки улог оснивача 

и износи 2000,00 КМ (двије хиљаде КМ) у 

новцу. 

Средства из предходног став овог 

члана оснивач је уписао и уплатио у 

цијелости. 

 

Члан 13. 

Оснивач може вршити повећање 

оснивачког улога у новцу, стварима и 

правима, у складу са законом. 

 



Страна 7 - Број 3    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Сриједа, 26.03.2014. године 
 

VI-ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВА-

ЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛА-

ТНОСТИ 

 

Члан 14. 

У циљу обављања дјелатности због 

које је установа основана, Оснивач у скла-

ду са Законом: 

- врши благовремено именовање и 

разрјешавање органа управљања и руко-

вођења, 

- даје сагласност на годишњи про-

грам рада и финансијски план, 

- разматра и усваја годишњи извје-

штај о пословању и годишњи обрачун и  

- даје сагласност на Статут и на акт 

о унутрашњој организацији и система-

тизацији радних мјеста. 

Надзор над стручним радом На-

родне библиотеке, у складу са законом о 

библиотечкој дјелатности, остварује мати-

чна библиотека-Народна библиотека у До-

боју, увидом у рад библиотеке, на прику-

пљању, обради, чувању и коришћењу 

библиотечке грађе. 

 

     VІ I– МЕЂУСОБНА ПРАВА ОБА-

ВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ И ОСНИВАЧА 

 

Члан 15. 

Народна библиотека ће најмање 

једном годишње подносити извјештај о 

свом раду Оснивачу, а на захтјев Оснивача 

и чешће. 

Надзор над законитошћу рада Уста-

нове, у име Оснивача, вршиће надле-

жлежни орган оснивача. 

 

  VIІI– ОРГАНИ НАРОДНЕ БИБЛИ-

ОТЕКЕ 
 

Члан 16. 

            Органи управљања и руковођења 

Народне библиотеке су: 

 Управни одбор, 

 Директор. 

 

Члан 17. 

           Управни одбор Народне библиотеке 

има три члана који нису из реда запо-

слених, који се именују искључиво на 

основу личних способности, као појединци 

имају релевантно искуство или су стру-

чњаци у овој области. 

           Чланове управног одбора и дире-

ктора установе именује Скупштина општи-

не Петрово на период од четири године, уз 

претходно спроведени поступак јавне ко-

нкуренције, у складу са законом. 

Предсједника Управног одбора би-

рају чланови управног одбора. 

Посебни услови и критерији за 

избор и именовање утврђују се Статутом 

установе  и одлуком оснивача. 
 

Члан 18. 

            Управни одбор Народне библиоте-

ке: 

1. Доноси статут установе, 

2. Одлучује о пословању, 

3. Доноси програм рада библиоте-

ке, 

4. Одлучује о пословању установе, 

5. Усваја извјештај о пословању и 

годишњи обрачун, 

6. Одлучује о коришћењу средстава, 

у складу са законом, 

7. Одлучује о ревизији и расходо-

вању библиотечке грађе, 

8. Утврђује начин пропаганде и по-

пуларизацију књиге, 

9. Одлучује о чланству библиотеке 

у међународним организацијама, 

          10. Врши и друге послове утврђене 

законом и  статутом библиотеке. 
 

Члан 19. 

            Директор Народне библиотеке оба-

вља следеће послове: 

1. заступа и представља Народну 

библиотеку, 

2. одговоран је за рад и активности 

библиотеке, 

3. утврђује нацрте и приједлоге 

општих аката које доноси управни одбор, 

4. доноси  опште акте који се тичу 

унутрашње организације и систематиза-

ције радних мјеста, 

5. реализује одлуке управног одбо-

ра, 

6. обавља и друге послове  утврђене  

законом и статутом библиотеке. 
 

Члан 20. 

            Мандат  управног одбора, чланова 

овог органа и директора библиотеке, 

престаје: 

 истеком времена на које су 

имановани, 

 смрћу; 
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 оставком; 

 опозивом. 

      Скупштина општине може опозвати 

Управни одбор библиотеке у цјелини, 

односно поједине чланове овог органа и 

директора; 

 ако у раду не заступају  интересе 

библиотеке, 

 ако одлуке и друга акта доносе 

супротно закону, Статуту библиотеке или 

другим општим актима, 

 код наступања сукоба интереса 

прописаног законом или Статутом библи-

отеке, 

 злоупотребе положаја и прекора-

чења овлашћења, 

 у другим случајевима утврђеним  

законом и Статутом библиотеке. 
 

Члан 21. 

            Ако мјесто директора, члана упра-

вног одбора, односно управног одбора 

библиотеке у цјелини, остане упражњено 

прије истека времена на које је директор, 

члан управног одбора, односно управни 

одбор именован или се поступак име-

новања  не заврши прије истека  времена 

на које је именовње извршено (мандат), до 

избора и именовања путем јавног конку-

рса, именују се вршиоци дужности, у 

складу са законом. 
 

          VIII – ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУ-

ПАЊЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Члан 22. 

Директор руководи Народном би-

блиотеком, представља и заступа библи-

отеку и одговоран је за законитост њеног 

рада. 

Услови за рад директора утврђују се 

законом и  статутом. 
 

Члан 23. 

Чланове Управног одбора именује и 

разрјешава Оснивач у складу са законом. 

Чланови Управног одбора и директор 

именују се на четири године, с тим да могу 

бити смјењени и прије истека времена на 

које су именовани у складу са Законом и 

Статутом. 
                

IX- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

Народна библиотека ће своју орга- 

низацију и опште акте усладити са За-

коном о библиотечкој дјелатности, зако-

ном о систему јавних служби, Законом о 

класификацији дјелатности и регистру 

пословних субјеката и Уредбом о класи-

фикацији дјелатности Републике Српске и 

овом одлуком, у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке и извршити 

упис промјена података у судском реги-

стру надлежног суда. 

 

Члан 25. 

Ступањем на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о оснивању Народне 

библиотеке у Петрову, број 01-187-1/99 од 

23.09.1999. године. 

 

Члан 26. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-17/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

4. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

и 98/13) и чланa 37. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине Пе-

трово'' број 17/06), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 25.03. 

2014.  године, донијела   је 
  

О Д Л У К У 

О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О ПРОДАЈИ  

НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 

           Скупштина општине Петрово при-

хвата понуду Пејић (Бошка) Милана из 

Калуђерице и Пејић (Цвијетина) Славише 

из Калуђерице за продају непокретности 

које се налазе у обухвату Регулационог 

плана пословне зоне Петрово, означене као 

к.ч. број 3526 „Суво поље“ њиве 4. класе, 

површине 2.296 m2 и к.ч. број 3526 „Суво 

поље“ њиве 3. класе, површине 4.461 m2, 

уписане у Посједовни лист број 550/3 ко 

Петрово на име Пејић Милана и Пејић 

Славише са дијеловима од по ½, а којим 

непокретностима по старом премјеру одго-

вара цијела к.ч. број 337/1 „Сухо поље“, 

њива 3. класе површине 4.461 m2  и њива 4. 
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класе површине 2.296 m2 уписана у зк.ул. 

број 133 ко Петрово-Лужани, на име Пејић 

Милан и Пејић Славиша са дијеловима од 

по 1/8, по купопродајној цијени од 9,00 

КМ/m2, што укупно износи 60.813,00КМ.   

 

Члан 2. 

          Средства за куповину непокретности 

из члана 1. ове одлуке биће обезбијеђена 

из средстава Развојног програма Репу-

блике Српске 2007-2010, а на основу ра-

није потписаног Меморандума о реализа-

цији пројекта „Пројектовање и опремање 

пословних зона - изградња привредне 

инфраструктуре у општини Петрово“. 

 Трошкови израде уговора, као и 

трошкови укњижбе посједа и права сво-

јине падају на терет општине а из средста-

ва Развојног програма Републике Српске 

2007-2010. 
 

Члан 3. 

            За закључивање и потписивање ку-

попродајног уговора овлаштен је Начелник 

општине. 
 

Члан 4. 

      Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-18/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

5. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 22. став 1. тачка а) 

подтачка 4. Закона о заштити и спасавању 

у ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12) и 

члана 37. Статута општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број 

17/06) Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 25.03.2014. године 

донијела је  
 

О Д Л У К У 

О ФОРМИРАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком формира се Штаб за 

ванредне ситуације општине Петрово (у 

даљем тексту: Штаб). 

Члан 2. 

Штаб из члана 1. ове одлуке има 

комаданта, замјеника, начелника и чланове 

Штаба и у исти се именују:  

- комадант Штаба,  

- замјеник комаданта Штаба, 

- начелник Штаба, 

- члан Штаба за питање ангажовања 

полиције, 

- члан Штаба за правне и персо-

налне послове,  

- члан Штаба за финансије, 

- члан Штаба за склањање људи, ма-

теријалних и других добара, заштиту и 

спасавање из рушевина,  

-  члан Штаба за збрињавање угро-

жених и настрадалих,  

- члан Штаба за евакуацију стано-

вништва, 

- члан Штаба за прву медицинску 

помоћ, 

- члан Штаба за спасавање живо-

тиња и намирница животињског поријекла, 

заштиту биља и биљних производа, 

- члан Штаба за заштиту и спа-

савање од снијежних падавина и снијега, 

- члан Штаба за односе са јавношћу. 

 Именовање и разрјешење чланова 

Штаба врши Начелник општине из реда 

руко-водилаца републичких органа управе 

у чијем дјелокругу су послови од значаја за 

заштиту и спасавање, из реда запослених у 

Општинској управи општине као и других 

јавних установа и предузећа са подручја 

општине чији су послови у вези са зашти-

том и спасавањем. 

 

Члан 3. 

Штаб за ванредне ситуације обавља 

сљедеће послове: 

- предлаже начелнику општине до-

ношење одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације за подручје или дио подручја 

општине Петрово, 

- по потреби формира помоћне и 

стручно-оперативне тимове за специфичне 

задатке заштите и спасавања, 

- руководи и координира радом су-

бјеката и снагама система заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама на 

провођењу утврђених задатака, 

- разматра и даје мишљење на 

приједлог Процјене угрожености и Плана 

заштите и спасавања од елементарне 

непогоде и друге несреће, 
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- прати стање и организацију зашти-

те и спасавања и предлаже мјере за њихово 

побољшање, 

- наређује употребу снага за зашти-

ту и спасавање, средстава помоћи и других 

средстава која се користе у ванредним 

ситуацијама,  

- сарађује са штабовима за ванредне 

ситуације сусједних општина, 

- сарађује са другим организаци-

јама, институцијама, савјетима мјесних 

заједница,  

- ангажује оспособљена правна лица 

и друге организације од значаја за општи-

ну, 

- врши редовно информисање и 

обавјештаваање становништва о ризицима, 

опасностима и предузетим мјерама,  

- процјењује угроженост од наста-

нка ванредне ситуације, 

- доноси приједлоге, закључке и 

препоруке и  

- обавља друге послове у складу са 

законом. 
 

Члан 4. 

Штаб за ванредне ситуације по 

потреби сарађује са другим републичким 

органима и организацијама као и стру-

чњацима за одређена питања од интереса 

за заштиту и спасавање и позива их да 

учествују у раду. 
 

Члан 5. 

Сједнице Штаба одржавају се у 

згради општине Петрово или у другим 

просторијама које одреди комадант Штаба, 

његов замјеник или начелник Штаба. 
 

Члан 6. 

 Радне сједнице Штаба за ванредне 

ситуације заказује комадант Штаба, одно-

сно замјеник или начелник Штаба по 

овлашћењу, а оперативни рад штаба у слу-

чају елементарних непогода и других не-

срећа наређује комадант или замјеник ко-

маданта. 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-19/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

6. 

На основу члана 30. и 148а. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 101/04, 

42705, 118/05 и 98/13) и члана 37. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 17/06), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 25.03.2014. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НОВЧАНЕ 

НАКНАДЕ ПРЕДСЈЕДНИКУ И 

ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина 

новчане накнаде предсједнику и члано-

вима Одбора за жалбе општине Петрово (у 

даљем тексту: Одбор), која им припада за 

обављање послова из надлежности Одбора 

у складу са законом. 

 

Члан 2. 

За обављаље послова из надлежно-

сти Одбора, предсједнику и члановима 

Одбора  утврђује се право на новчану на-

кнаду по одржаној сједници и то: 

1. предсједнику Одбора ..150,00 КМ  

2. члановима Одбора  .... 100,00 КМ.  
 

Члан 3. 

Стручно-техничке послове као и 

евиденцију о одржаним сједницама Одбо-

ра води Одјељење за општу управу, док 

обрачун и исплату накнаде врши Одје-

љење за привреду и финансије на основу 

ове Одлуке и достављене евиденције о 

одржаним сједницама Одбора. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Петрово''. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-20/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

7. 

На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05. и 98/13), члана  37. Статута општи-

не Петрово („Службени гласник општине 
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Петрово“ број 17/06) Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 25.03. 

2014. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

О НОВЧАНОМ ПОДСТИЦАЈУ 

ПРОИЗВОЂАЧИМА МЛИЈЕКА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчаних сре-

дстава за подстицај произвођачима млијека 

који су у систему откупа млијека на 

подручју општине Петрово  у износу од 

0,03 КМ  за произведени и мљекарама 

испоручени литар млијека у 2013. години. 

Укупна испоручена количина млијека у 

2013. години је 236195 литара. 
 

Члан 2. 

Укупна новчана средства за исплату 

подстицаја у износу од 7.085,85 КМ, 

распоредит ће се следећим 

пољопривредним произвођачима млијека: 
 

ПЕТРОВО 
 

1. Стјепановић (Милан) Саво 

.......................... 2.002,50 КМ (66750 литара) 

 

КАКМУЖ 
 

1. Богићевић (Новак) Раденко 

............................... 169,47 КМ (5649 литара) 

2. Ђурановић (Илија) Марија 

............................. 714,72 КМ (23824 литара) 

3. Максимовић (Милош) Мирко 

..................................  19,95 КМ (665 литара) 

4. Недић (Милован) Радо 

............................... 288,87 КМ (9629 литара) 
 

КАРАНОВАЦ 
 

1. Јанковић (Новак) Дарко 

............................. 511,32 КМ (17044 литара) 

2. Кашиковић (Ђорђо) Обрад  

................................. 66,66 КМ (2222 литара) 

3. Трифковић (Љубан) Милева 

................................. 40,80 КМ (1360 литара) 

4. Живковић (Станко) Обрад  

................................ 145,11 КМ (4837литара) 

5. Нешковић (Богдан) Обрад 

.................................. 17,55 КМ  (585 литара) 
 

ПОРЈЕЧИНА 
 

1. Ристић (Јеленко) Бојан 

.......................... 2.276,82 КМ (75894 литара) 

2. Лазаревић (Недељко) Радован 

 ............................ 358,50 КМ (11950 литара) 

3. Стевић (Бошко) Радован 

 ............................ 473,58 КМ (15786 литара) 
 

Члан 3. 

Новчана средства за 2014. годину за 

исплату подстицаја произвођачима млијека 

обезбиједит ће се из буџета Општине 

Петрово, а књижиће се на подсинтетички 

конто 414140- Субвенције привредницима 

и нефинансијским субјектима из области 

пољопривреде. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-21/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

8. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05. и 98/13), члана  37. Статута општи-

не Петрово („Службени гласник Општине 

Петрово“ број 17/06), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 25.03. 

2014.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА САДЊУ АУТОХТОНИХ 

САДНИЦА  И ПОДИЗАЊЕ ОГЛЕДНОГ 

ЗАСАДА АУТОХТОНИХ СОРТИ ВОЋА 
 

Члан 1. 

Одобраваjу се  новчанa средстава из 

Буџета општине Петрово у износу до 

4.000,00 КМ, за садњу аутохтоних садница 

и подизање огледног засада аутохтоних 

сорти воћа на локацији „Наставни центар 

Лужањак“ на дијелу парцела означених 

као: к.ч. 3773/4, 3773/5, 3778 „Наставни 

центар Лужањак“ пашњаци и к.ч. 3779/10 

„Наставни центар Лужањак“ шуме све 

уписане у посједовни лист број 1505/17 за 

к.о. Петрово. 
 

Члан 2. 

Новчана средства из члана 1. ове 

Одлуке обезбиједит ће се из буџета 

Општине Петрово реалокацијом буџетских 

средстава са конта 414140- Субвенције 

привредницима и нефинансијским субје-
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ктима из области пољопривреде на конто 

511521 - Издаци за воћњаке. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-22/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

9. 

На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ број 17/06), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 

25.03.2014. године донијела је  
 

О Д Л У К У 

О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО И WORLD WISI-

ON INTERNATIONAL-ADP OZREN 
 

Члан 1. 

           Одобравају се новчана средства у 

износу од 7.234,72 КМ за суфинансирање 

следећих пројеката са „World Wision 

International-ADP Ozren“, Тузла: 

           1. Реконструкција Основне школе 

„Вук Караџић“ Петрово-Подручно одје-

љење Порјечина у износу од 3.490,66 КМ; 

           2. Изградња простора за дежурног 

ученика у СШЦ „Петрово“ у Петрову у из-

носу од 3.744,06 КМ. 

 

Члан 2. 

           Новчана средства из члана 1. ове 

одлуке обезбиједиће се из буџета општине 

Петрово реалокацијом средстава са Бу-

џетске резерве: 

           1. на конто број 412518-Расходи за 

остале услуге и материјал за текуће по-

правке и одржавање зграда, 

           2. на конто број 511223-Издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију 

и адаптацију објеката образовних и на-

учних институција. 

 

Члан 3. 

         За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине Петрово. 

 

Члан 4. 

         Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово.                                                                                                   

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-23/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

10. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 17/06), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 25.03. 

2014. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ ПОМОЋИ У НАТУРИ  

 

Члан 1. 

          Одобрава се помоћ у натури (грађе-

вински материјал) породици расељеног 

лица Пере Тодоровића из Карановца, у 

противвриједности до 2.000,00 КМ, а на 

име завршетка  породичног стамбеног 

објекта. 
 

Члан 2. 

         Новчана средства из члана 1. обе-

збиједиће се из буџета општине Петрово са 

конта број 416128 - Капиталне помоћи 

грађанима у натури. 
 

Члан 3. 

       За реализацију ове одлуке задужује 

се Начелник општине. 
 

Члан 4. 

        Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

Службеном гласнику општине Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-24/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

11. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

и 98/13),  члана 2. Одлуке о поступку дава-

ња у закуп и на кориштење некретнина 

општине („Службени гласник општине 
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Петрово“, број 14,05, 1/06 и 6/09), чланa 

37. Статута општине Петрово (''Службени 

гласник општине Петрово'' број 17/06), 

Скупштина општине Петрово, на сједници 

одржаној дана 25.03.2014. године, донијела   

је 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БЕЗ НАКНАДЕ  

„ОБУЋА“ д.о.о. ЗВОРНИК 
   

Члан 1. 

 За потребе обављања пословне дје-

латности Друштва за производњу, промет 

роба и услуга „ОБУЋА“ д.о.о. Зворник, 

даје се на коришћење без накнаде дио обје-

кта бившег Наставног центра на Лужањку, 

изграђен на парцели означеној као к.ч. број 

3747 „Наставни центар Лужањак“- кућа од 

327m2 к.о. Петрово. 
 

Члан 2. 

         Пословни простор из члана 1.ове 

одлуке додјељује се на коришћење без 

накнаде на период од 5 (пет) година. 
 

Члан 3. 

       „ОБУЋА“д.о.о. Зворник сносиће 

трошкове комуналних услуга и друге 

трошкове (ел.енергија, гријање, вода, 

одвоз смећа и др.) који настану кори-

шћењем пословног простора из члана 1.ове 

одлуке. 
 

Члан 4. 

       Међусобна права и обавезе по ос-

нову коришћења пословног простора из 

члана 1. ове одлуке ближе ће се регулисати 

уговором. 
 

Члан 5. 

       Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања  у „Службеном  гла-

снику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-25/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

12. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник Ре-

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

и 98/13) и чланa 37. Статута општине 

Петрово (''Службени гласник општине 

Петрово'' број 17/06), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 25.03. 

2014.  године, донијела   је 
 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА 

   

Члан 1. 

           Одобрава се утрошак новчаних сре-

дстава у износу до 15.679,17 КМ на име 

суфинансирања асвалтирања прилазног 

пута што у нарави чини дио к.ч.број 4308 

к.о.Петрово уписана у ПЛ.број 83, При-

лазни пут- друштвена својина, у дужини од 

158 метара који спаја улицу „23.август“ са 

улицом „Студенчина“ у Петрову и дијела 

парцеле означене са к.ч. број 4133/1 еко-

номско двориште к.о. Петрово уписана у 

ПЛ. број 66 што у нарави чини нека-

тегорисани прилазни пут у дужини од 161 

метра, са предузећем „NAPCO BEDS FA-

CTORY“ д.о.о. Петрово. 
 

Члан 2. 

           Новчана средства из члана 1. одлуке 

обезбиједит ће се са конта 511231- Издаци 

за инвестиционо одржавање путева и ауто-

путева. 
 

Члан 3. 

          Поступак  одабира извођача радова  

спровест  ће у складу са одредбама Закона 

о јавним набавкама БиХ  суфинансијер„ 

NAPCO BEDS FACTORY“ д.о.о. Петрово. 
 

Члан 4. 

          Међусобна права и обавезе 

суфинансијера регулисат ће се посебним 

уговором. 
 

Члан 5. 

         Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а биће објављена  у 

„Службеном  гласнику општине Петрово“. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-26/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

13. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05. и 98/13), члана 37. Сатута општине 

Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ број: 17/06), Скупштина општи-
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не Петрово на сједници одржаној дана 

25.03.2014. године, донијела је 
 

П Л А Н 

ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ И САДЊЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 

2014. ГОДИНИ 
 

I 

Територија општине Петрово 

обухвата површину од око 118 км2. На 

основу података Републичке управе за 

геодетскo имовинско правне послове 

Републике Српске, подручна јединица 

Петрово, површина пољопривредног зе-

мљишта у приватном и државном вла-

сништву на подручју општине Петрово, 

износи  3.404 ха. Од тога: 2.370 ха  су ора-

нице, 355 ха  ливаде,  234 ха  пашњаци, 388 

ха  воћњаци и 57 ха осталог земљишта. 

Површина воћњака која се води у Катастру 

је из ранијих периода и до данас се води 

тако. Власници пољопривредних парцела, 

које се воде под воћњацима нису про-

мјенили у културу која се данас користи на 

тим парцелама, тако да је стварно стање на 

терену другачије. Оранице са учешћем око 

70% од укупног пољопривредног земљи-

шта добра је основа за развој свих видова 

пољопривредне производње. 

 

У табеларном прегледу предста-

вљен је План прољетне сјетве/садње са 

сјетвеним површинама за 2014. годину на 

подручју општине Петрово.  

 

Ред.б

рој 

 

КУЛТУРА 

ПОВРШИНА(ха)  

УКУПНО Индивидуални 

сектор(ха) 

Државни 

сектор(ха) 

1. Јара пшеница 25 - 25 

2. Јари јечам 20 - 20 

3. Јара зоб 10 - 10 

4. Тритикале 10 - 10 

5. Раж 1 - 1 

6. Кукуруз 620 - 620 

7. Соја 1 - 1 

8. Сунцокрет - - - 

9. Дуван - - - 

10. Шећерна репа - - - 

11. Крмно биље 23 - 23 

12. Љековито биље 0,5 - 0,5 

13. Поврће 260 - 260 

14. Воћњаци 1,5 - 1,5 

 УКУПНО: 972 - 972 

Према плану прољетне сјетве за 

2014. годину, на подручју општине Петро-

во главна пољопривредна култура је ку-

куруз као и у претходним годинама с 

обзиром да је кукуруз традиционална 

пољопривредна култура наших пољопри-

вредних произвођача. 

Реално је планирати и очекивати да 

ће кукуруз бити засијан на око 620 хе-

ктара. 

Кукуруз се углавном сије за про-

изводњу меркантилног зрна и за про-

изводњу силаже. 

Стрна жита од којих се највише сије 

јари јечам и јара зоб, према плану за 

прољетну сјетву повећана су у односу на 

прошлу годину. Планира се повећање  сје-

твених површина  јаре пшенице у овој 

прољетној сјетви  из разлога што пољо-

привредни произвођачи и овога прољећа 

очекују подршку Министарства пољо-

привреде, шумарста и водопривреде Репу-

блике Српске, са подстицајним мјерама за 

прољетну сјетву, тј. куповину регреси-

раног дизел горива са субвенционисаним 

цијенама  у односу на тржишну цијену ди-

зел горива. 

У прољетној сјетви 2013. године, 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске, подсти-

цало је прољетну сјетву/садњу 2013. годи-

не, са регресираним дизел горивом, реги-

строване пољопривредне произвођаче који 

су поднијели захтјев за куповину  ре-

гресираног дизела. Регресирани дизел  био 

је  јефтинији за 0,60 КМ/литри у односу на 

тржишну цијену дизел горива. Одобрена 

количина регресираног дизел горива изно-
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сила је 50 лит/ха, за ратарско-повртларске 

културе и 35 лит/ха за воћарске културе. 

Захтјев за регресирано дизел гориво за 

потребе прољетне сјетве у 2013. години 

поднијело је 82 (осамдесет два) пољо-

привредна произвођача са подручја оп-

штине Петрово, који су регресирани дизел 

куповали на бензинској пумпи „Нестро 

петрол“ у Петрову која је имала потписан 

уговор са Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике 

Српске о продаји регресираног дизел гори-

ва.  

Планирана сјетвена површина за 

сјетву соје је на површини од 1ха, на пар 

индивидуалних пољопривредних газди-

нстава за потребе у исхрани стоке. 

Крмно биље (дјетелине, траве, тра-

вно-дјетелинске смјесе) према плану про-

љетне сјетве  ће се  повећати у односу на 

прошлу годину. 

Све културе, укључујићи и кукуруз 

у прољетној сјетви сију се углавном за 

властите потребе пољопривредних про-

извођача у пољопривредној производњи. 

Пластеничка производња у поврта-

рству на подручју општине Петрово је у 

благом порасту, гдје наши пољопри-

вредни произвођачи  се све више  одлучују 

за набавку  мањих пластеника (површине 

од 30 м2 до 100 м2) и организовање про-

изводње у затвореном простору, из разлога 

што због великог утицаја климатских 

фактора отежана  је производња поврћа  на 

отвореном. Овај план и програм пласте-

ничке производње, општина Петрово је у 

2013. години подстицала са Програмом ко-

риштења подстицајних средстава за поди-

зање нових пластеника на подручју општи-

не Петрово.  

У овој години планирана је и сјетва 

љековитог биља, гдје имамо заинтере-

сованих пољопривредних произвођача за 

овај вид пољопривредне производње. 

Планом за ову годину планирана је 

и садња воћарских култура (шљива, јабука, 

крушка) на површини од 1,5 хектар код 

наших заинтересованих воћара за пове-

ћање обима производње у воћарству.   

Aнализом стања прољетних сјетви 

из претходних година на подручју општи-

не Петрово сматрамо да ће доћи до 

повећања засијаних површина  појединих 

пољопривредних култура. Разлог овоме је 

што све више пољопривредних произво-

ђача повећава своје сјетвене површине, 

затим имамо мали пораст и нових по-

љопривредника који се почињу бавити 

пољопривредном производњом, јер је 

доста радно способног становништва са 

нашег простора под утицајем свјетске 

економске кризе остало без посла и једине 

приходе и запослење виде у пољопри-

вредној производњи на своме пољо-

привредном газдинству. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-27/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

14. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној управи и самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ , број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 37. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 17/06), Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 25.03.2014. године донијела је  

 

П Р О Г Р А М 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2014. 

ГОДИНИ 
 

I 

 Овим програмом се дефинише 

утрошак буџетских средстава општине 

Петрово намијењених капиталним проје-

ктима општине, али се дефинишу улагања 

и других субјеката  у капиталне пројекте 

општине. 

 Овај програм је заснован на ре-

алним могућностима у буџету општине 

Петрово за текућу годину,  као и на 

средствима других институција и орга-

низација за које је извјесно  да ће у овој 

години издвојити новчана средства за 

инвестиције на подручју општине Петрово.  

 Буџетом општине Петрово за 2014. 

годину планирано је 214.700,00 КМ за ка-

питална улагања. У овом програму садржа-

ни су и пројекти који су извјесни, а нису 

уврштени у Буџет општине Петрово за 

2014. годину због објективних разлога. 
             

II 

 Средства намијењена  за капитална 

улагања у 2014. години ће се утрошити на 

начин како слиједи: 

            1.1.Новчана средства у износу од 

40.000,00 КМ  утрошит ће се за изградњу 

амбуланте у МЗ Карановац и санацију 
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Дома здравља „Озрен“ Петрово. Оба ова 

пројекта су кандидована Министарству 

здравља и социјалне заштите Републике 

Српске. Наведени износ новчаних средста-

ва и пројектна документација чине учешће 

општине Петрово у суфинансирању ових  

пројеката. Вриједност пројекaта према 

пројектно-техничкој документацији износи 

350.000,00 КМ. Права вриједност про-

јеката ће се знати након провођења 

тендерске процедуре  од стране Мини-

старства. Према програму Министарства 

ови пројекти ће бити реализовани у 2014. 

години.  

          1.2. Новчана средства у износу од 

36.600,00 КМ  ће се утрошити за другу 

фазу изградње бивше старе школе у МЗ 

Какмуж.За овај пројекат Министарство 

пољопривреде, шумарство и водопривреде 

је општини Петрово одобрило износ од 

8.056,84KM. 

  Са извођачем радова Д.О.О. „Гра-

мат“ из Грачанице је закључен Уговор на 

износ од 36.622,00 КМ. Учешће Општине 

за овај пројекат  је 28.565,16 КМ. Са реали-

зацијом пројекта треба наставити почетком 

наредне грађевинске сезоне уз обезбје-

ђивање  средстава за суфинансирање из бу-

џета Општине. 

          1.3. Новчана средства у износу од 

26.500,00 КМ  ће се утрошити за изградњу 

гараже за ватрогасна возила. У буџету за 

2014. годину планирана су средства у из-

носу од 11.500,00 КМ. У 2013. години 

извршена је резервација новчаних средста-

ва у износу од 15.000,00 КМ. 

 1.4. У 2014. години 17.000,00 КМ ће 

бити утрошено за изградњу уличне расвје-

те, првенствено у МЗ Порјечина и у оста-

лим мјесним заједницама на подручју 

општине Петрово. 

            1.5. Новчани износ од 10.000,00 КМ 

ће бити утрошен на изградњу водовода. 

            1.6. За инвестиционо одржавање 

просторија МЗ Порјечина планиран је 

износ од 10.000,00 КМ. 

            1.7. У 2014. години за адаптацију 

фискултурне сале у ОШ „Вук Кара-џић“ 

Петрово ће бити утрошен износ од 

1.400,00 КМ. 

             1.8. Новчани износ од 10.000,00 

КМ је планиран у буџету Општине за 2014. 

годину за адаптацију објекта бившег на-

ставног центра на Лужањку. У 2013. 

години извршена је резервација  средстава 

за наведену адаптацију у износу од 

10.000,00 КМ. Са најповољнијим извођа-

чем радова „Пејић Градње“ Петрово по-

тписан је Уговор на износ од 19.978,92 

КМ. Адаптацијом овог објекта створиће се 

бољи услови за рад творнице обуће „Зво-

рник“. 

           1.9. За инвестиционо одржавање пу-

тева у 2014. години планиран је износ од 

40.000,00 КМ. Путни правци и предра-

чунска вриједност су представљени у 

Програму текућег и инвестиционог одржа-

вања путева који је прослијеђен Мини-

старству пољопривреде, шумарства и во-

допривреде на сагласност. 

           1.10. Новчана средства у износу од 

2.000,00 КМ ће бити утрошена за одржа-

вање уличне расвјете. 

           1.11. Новчана средства у износу од 

10.000,00 КМ ће бити утрошена за ре-

конструкцију водоводне мреже, првенстве-

но у МЗ Сочковац и МЗ Петрово 

(Лужањак). 

           1.12. У 2014. години за набавку ка-

нцеларијског намјештаја, алата и опреме за 

гријање, вентилацију и хлађење планиран 

је износ од 3.000,00 КМ. 

           1.13. Новчана средства у износу од 

20.000,00 КМ ће бити утрошена за израду 

пројектне документације. 

            1.14. За набавку ситног инвентара 

ће бити утрошен износ од 3.200,00 КМ. 

            1.15. Општина Петрово ће у 2014. 

години наставити активности у циљу по-

влачења неискориштених средстава, у из-

носу од 485.304,90 КМ, из Развојног 

програма Републике Српске за пројекат 

„Пројектовање и опремање пословних зона 

– изградња привредне инфраструктуре. 

Министарство финансија је дало сагла-

сност на нови План реализације Пројекта и 

одобрило повлачење новчаних средстава у 

износу од 110.836,40 КМ за куповину 

земљишта од предузећа „Момац-Дрво“ 

Петрово. Са продавцем је потписан ку-

попродајни уговор, а након дозначавања 

средстава од стране Министарства слиједи 

исплата и регулисање имовинско-правних 

односа. Преостали износ из Развојног про-

грама Републике Српске планирамо утро-

шити до краја 2014. године првенствено за 

куповину земљишта у пословним зонама 

Петрово и Сочковац. 

1.16. У 2013. години Скупштина 

општине Петрово је донијела Одлуку о 

санацији крова управне зграде број: 01-

022-103/13 на износ од 21.600,00 КМ. Та 
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средства су резервисана за 2014. годину. 

Са најповољнијим извођачем радова „Пе-

јић Градње“ Петрово је потписан Уговор 

на износ од 21.480,27 КМ. 

         1.17. У 2014. години општина ће са 

3.744,06 КМ учествовати у суфинансирању 

Пројекта изградење простора за дежурног 

ученика у Средњој школи Петрово.Укупна 

вриједност пројекта је 7.488,12 КМ. Износ 

до пуне вриједности Пројекта ће суфи-

нансирати World Vision Internationa-ADP 

Ozren, Tузла. 

        1.18. У 2013. години извршена је 

резервација средстава у износу од 

33.602,53 КМ за завршетак тротоара у МЗ 

Петрово. 

            Уколико дође до повећања буџе-

тских средстава пројекти садржани  у овом 

Програму  неће представљати  коначна  ка-

питална улагања у општини Петрово за 

2014. годину. Накнадно ће се  приступити 

допуни овог програма или доношењу 

посебних скупштинских одлука. 
  

III 

 Овај Програм ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а  биће 

објављен у Службеном гласнику општине 

Петрово. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-28/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

15. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово («Службени гласник општине 

Петрово» број 17/06), а у вези са чланом 

15. Одлуке о оснивању Добровољне ва-

трогасне јединице Петрово («Службени 

гласник општине Петрово» број 8/09 и 

11/13) Скупштина општине Петрово на 

сједници одржаној дана 25.03.2014. годи-

не, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ  

ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду и фина-

сијски извјештај Добровољне ватрогасне 

јединице Петрово за период 01.01. - 

31.12.2013. године, број  04/4-81-3-6/14 од 

04.03.2014. године, који је саставни дио 

ове одлуке. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-29/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

16. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово («Службени гласник општине Пе-

трово» број 17/06), а у вези са чланом 15. 

Одлуке о оснивању Добровољне ватро-

гасне јединице Петрово («Службени гла-

сник општине Петрово» број 8/09 и 11/13) 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 25.03.2014. године, донијела 

је  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРО-

ГРАМ РАДА  ДОБРОВОЉНЕ ВАТРО-

ГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПЕТРОВО ЗА 2014. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

Добровољне ватрогасне јединице Петрово 

за 2014. годину, број  04/4-81-3-1/14 од 

30.01.2014. године, који је саставни дио 

ове одлуке. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-30/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

17. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 19. став 1. тачка 3. Закона о 

систему јавних служби («Службени гла-

сник Републике Српске» број 68/07, 
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109/12), члана 37. Статута општине Петро-

во («Службени гласник општине Петрово» 

број 17/06), Скупштина општине Петрово 

на сједници одржаној дана 25.03.2014. го-

дине, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ  

ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  

ПЕТРОВО ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Пе-

трово за 2013. годину, број  02-40-19/14 од 

11.02.2014. године, који је саставни дио 

ове одлуке. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-31/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

18. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 19. став 1. тачка 1. 

Закона о систему јавних служби («Слу-

жбени гласник Републике Српске» број 

68/07, 109/12), члана 37. Статута општине 

Петрово («Службени гласник општине Пе-

трово» број 17/06), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 25.03. 

2014. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРО-

ГРАМ РАДА  ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИ-

ЈАЛНИ РАД“  ПЕТРОВО ЗА 2014. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм рада 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Петрово за 2014. годину, број  02-40-19/14 

од 11.02.2014. године, који је саставни дио 

ове одлуке. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

      

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

 

 

Број: 01-022-32/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

19. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 19. став 1. тачка 3. 

Закона о систему јавних служби («Слу-

жбени гласник Републике Српске» број 

68/07, 109/12), члана 37. Статута општине 

Петрово («Службени гласник општине Пе-

трово» број 17/06), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 25.03. 

2014. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДУ И 

ПОСЛОВАЊУ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 

„ОЗРЕН“  ПЕТРОВО ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о раду и посло-

вању ЈЗУ Дом здравља „Озрен“ Петрово за 

2013. годину, број  106/14 од 10.03.2014. 

године, који је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

 

 

Број: 01-022-33/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

 

20. 

 

 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 19. став 1. тачка 1. Закона о 

систему јавних служби («Службени гла-

сник Републике Српске» број 68/07, 

109/12), члана 37. Статута општине Пе-

трово («Службени гласник општине Пе-

трово» број 17/06), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 25.03. 

2014. године, донијела је  
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

РАДА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „ОЗРЕН“  

ПЕТРОВО ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на План рада ЈЗУ 

Дом здравља „Озрен“ Петрово за 2014. 

годину, број  101/14 од 10.03.2014. године, 

који је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

«Службеном гласнику општине Петрово». 

      

   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-34/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

21. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 48/05 

и 98/13), и члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник општине Пе-

трово, број 17/06), Скупштина општине 

Петрово на сједници одржаној дана 25.03. 

2014. године, донијела је  

     

П Р О Г Р А М 
САНАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ 

ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У 2014. ГОДИНИ 

     

УВОД 
 

   Праћење стања, управљање, грађе-

ње и заштита мреже локалних путева је у 

надлежности Одјељења за просторно уре-

ђење и стамбено комуналне послове. Ово 

Одјељење је снимило стање путне мреже, 

оштећења коловоза и путних елемената, те 

на приједлог Савјета мјесних заједница 

узимајући у обзир приоритетне потребе и 

расположива финансијска средства сачи-

нило приједлог овог Програма. 

      Законом о јавним путевима („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

89/13, Правилником о одржавању јавних 

путева и објеката („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 23/05) и Одлуком о 

локалним путевима и улицама („Службени 

гласник општине Петрово“ број 05/07), де-

финисано је одржавање јавних путева и 

објеката, обављање сталног надзора над 

стањем јавних путева и објеката, начин и 

услови обављања надзорне службе, као и 

услови које мора испуњавати извођач који 

се бави одржавањем и заштитом јавних 

путева и објеката, заштита и финансирање 

локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Петрово. 

     Наведеним прописима дефинисано 

је одржавање јавних путева које обухвата 

радове на: коловозу, банкинама, косинама 

насипа, усјека и засјека, трупу пута, обло-

ганма, обложним и потпорним зидовима, 

објектима за одводњавање, пропустима, 

мостовима, тунелима, галеријама, саобра-

ћајној сигнализацији и путној опреми, као 

и радове у путном појасу и пружним 

прелазима. 

      Такође је прописано да се јавни 

путеви морају одржавати у таквом стању 

које омогућава вршење трајног, безби-

једног и несметаног саобраћаја за који су 

путеви намијењени. 

      У складу са чланом 89. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 75/08 и 60/13) додатни из-

вори финансирања код локалних путева 

(према Програму) ће се обезбиједити од 

накнада које корисник шума и шумског 

земљишта у својини Републике уплаћује 

на рачун јавних прихода општине. 

У буџету за 2014. годину приход од 

накнада за кориштење шума планирали 

смо у износу од  70.000,00 КМ. 

       Обим, врста, вриједност и динамика 

извођења радова на одржавању јавних пу-

тева, утврђује се у складу са планираним 

буџетским средствима, Програмом сана-

ције и одржавања локалних путних пра-

ваца на подручју општине Петрово у 2014. 

години који усваја Скупштина општине 

Петрово. Програм је сачињен  по Мјесним 

заједницама и путним правцима и обухвата 

неопходне радове на насипању каменог 

материјала на макадамским путним 

правцима, прочишћавање одводних канала  

као и санацију  дијела појединих асфалти-

раних  путних праваца, израду нових асфа-

лтних застора и поправку банкина. 

         У зависности од динамике реали-

зације Програма санације и одржавања ло-

калних путних праваца на подручју општи-

не петрово у 2014. години Одјељење ће 

вршити измјене и модификације предло-

женог Програма у складу са потребама и 

расположивим средствима. 
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I Текуће одржавање локланих 

улица и путева по мјесним заједницама  

 

МЗ  КАРАНОВАЦ   

Програмом   је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

1. Пут уз Прењу. 

- извожење  и разгрнутање  50 м3 

ровљеног камена на макадамском дијелу 

пута, 

2. Пут „ЛИМЕХ“- Грабова коса, 

асфалтни пут  

- крпање  ударних  рупа асфалтном 

масом БНС 16  површине  74 м2, 

3. Пут за Грабову косу – II до куће 

Луке Драгичевић  

- извожење и разгртање 40 м3 ро-

вљеног камена, 

4. Пут за Раковиће  

- извожење и разгртање  40 м3 ро-

вљеног камена, 

5. Пут за Сочковац преко Субаши-

ног потока  

- извожење и разгртање 50 м3 ро-

вљеног камена, 

- прочишћавање одводног канала у 

дужини од 300 м, 

6. Пут за Гробље у Карановцу  

- извожење и разгртање  20 м3 ро-

вљеног камена. 

ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

- извожење и разгртање  ровљеног 

камена   200 м3  X  9,00 КМ  = 1.800,00 КМ 

- крпање ударних  рупа асфалтном 

масом БНС16 74 м2  X 28,00КМ      

2.072,оо КМ 

- чишћење одводног канала                                           

300 м   X  1,50 КМ =      450,оо КМ 

У К У П Н О                 4.322,00 КМ 

 

    МЗ  СОЧКОВАЦ   
Програмом је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

7. Пут за гробље „ ЗОРИЋИ „ 

- извожење и разгртање 60 м3 ро-

вљеног камена, 

8. Пут Кисељак –Савановићи-Сари-

ћа брдо  

- извожење и разгртање 60 м3 ро-

вљеног камена, 

9. Пут за гробље „ ПОПОВИЋИ „ 

- извожење и разгртање 40 м3 ро-

вљеног камена, 

10. Пут Сочковац- Какмуж преко Врле 

стране  

- извожење и разгртање 60 м3 ро-

вљеног камена,  

11. Пут за Петровиће и Поповиће 

преко глиништа  

- извожење и разгртање 50 м3 

ровљеног камена, 

12. Пут Мала Ријека –Јовићи-Цви-

јановићи  

- извожење и разгртање  60 м3 ро-

вљеног камена , 

13. Пут  Мала Ријека – Врановац, 

асфалтни пут  

 - прочишћавање одводних канала 

у дужини од 140 м, 

 - крпање  ударних рупа асфалтном 

масом БНС 16 површине  50 м2 . 

     ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

    -  извожење и разгртање ровњеног 

камена    330 м3  X  9,00 КМ = 2.970,00 КМ 

    -  крпање ударни рупа асфалтом 

масом БНС  16  50 м2   X 28,00КМ = 

1.400,00 КМ 

    - прочишћавање одводних  канала                                  

260 м    X   1,50 КМ =   390,00 КМ                                                                                            

  У К У П Н О                4.760,00 КМ 
    

МЗ   КАКМУЖ   
 Програмом  је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

14. Пута за  гробље „ПОТОЧАНИ“ 

- извожење и разгртање 50 м3  

ровљеног камена, 

15. Пут Волујак-Чавчиновац  

- извожењ и разгртање 60 м3 

ровљеног камена, 

16. Пут кроз Алуге  

- извожење и разгртање 50 м3 

ровљеног камена, 

17. Пут за Ивановиће , асфалтни пут  

- крпање ударних рупа асфалтном 

масом  БНС 16 површине  40 м2 , 

18. Пут за Лохињу . асфалтни пут 

- крпање  ударних рупа асфалтном 

масом БНС 16 површине 72 м2. 

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

-  извожење и разгртање ровљеног 

камена 160 м3  X  9,00 КМ  = 1.440,00 КМ 

-  крпање  ударних  рупа асфалтом 

масом БНС 16  112 м2  X 28,00 КМ =  

3.136,00 КМ 

У К У П Н О                 4.576,00 КМ 
 

МЗ ПЕТРОВО   
Програмом  је предвиђена поправка и са- 



Страна 21 - Број 3    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Сриједа, 26.03.2014. године 
 

нација следећих путних праваца: 

19. Пут за  гробље „БРЂАНИ“ 

(улица Милоша Обилића ) 

- извожење и разгртање 100 м3 ро-

вљеног камена, 

- прочишћавање одводних  канала у 

дужини од 360 м, 

20. Пут Бисићи-Мушића ријека  

-  извожење и разгртање 60 м3 ро-

вљеног камена, 

21. Пут за Блажиће 

- извожење и разгртање 40 м3 

ровљеног камена, 

22. Улица Николе Тесле  

-  извожење и разгртање 50 м
3
 ро-

вљеног камена, 

23. Улица Краља Драгутина (макада-

мски дио) 

- извожење и разгртање 40 м3 ро-

вљеног камена, 

24. Улица  Вељке Вуковића . 

- прочишћавање одводног канала у 

дужини од 460 м, 

25. Улица Манастирска  

-  извожење и разгртање 50 м3 ро-

вљеног камена, 

- прочишћавање одводних канала у 

дужини од 80 м, 

26. Улица Петровачка (пут за 

Порјечину) 

   -  прочишћавање одводног канала 

у дужини од 120 м, 

27. Улица Светосавска . 

   -  прочишћавање одводног канала 

у дужини од 400 м . 

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

- извожење и разгртање ровљеног  

камена    340 м3  X  9,00 КМ = 3.060,00 КМ 

- прочишћавање одводних канала                      

1.420 м   X 1,50 КМ =  2.130,00 КМ                                                                                        

У К У П Н О                   5.190,00 КМ 
               

МЗ  ПОРЈЕЧИНА   
Програмом  је предвиђена поправка 

и санација следећих путних праваца: 

28.  Пут до гробља у Порјечини 

- извожење и разгртање 40 м3  ро-

вљеног камена, 

29.  Пут уз Поникву  

- извожење и разгртање 100 м3  ро-

вљеног камена . 

30.  Пут за Бјелане  

- извожење и разгртање 100 м3  ро-

вљеног камена. 

- прочишћавање одводниог кана-ла у 

дужини од 100 м, 

31. Пут за Бјелене кроз Маријано-

виће  

- извожење и разгртање 50 м3 ро-

вљеног камена  

32. Пут  Молитвиште-Ђукићи  

- извожење и разгртање 20 м3 ро-

вљеног камена, 

33. Пут Мрачај-Селиште –Којићи  

-  извожење и разгртање 40 м3 ро-

вљеног камена, 

34. Пут за Миричину (макадамски 

дио) 

- извожење и разгртање 60 м
3  

ро-

вљеног камена,  

35. Пут Порјечина –Петрово. 

- прочишћавање одводних канала  у 

дужини од 500 м, 

- поправка  банкина у дужини од 

1100 м. 
 

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

- извожење и разгртање  ровљеног 

камена     410 м3  X  9,00 КМ = 3.690,00 КМ 

-  прочишћавање одводних  канала                        

600 м   X 1,50 КМ  =    900,00 КМ 

- поправка банкина 1100 м   X  1,00 

КМ = 1.100,00 КМ__ 

У К У П Н О                   5.690,00 КМ 
 

МЗ  КРТОВА   
 Програмом  је предвиђена поправка и 

санација следећих путних  праваца: 

36. Пут  Кртова-Порјечина  

- прочишћавање одводних  канала  у 

дужини од  860 м, 

- поправка  банкина у дужини од 400 

м.                 

ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ РА-

ДОВА  

- прочишћавање одводних  канала                         

860 м  X 1,50 КМ = 1.290,00 КМ 

- поправка  банкина 400 м  X 1,00 

КМ  =   400,00 КМ 

У К У П Н О                   1.690,00 КМ 
  
 МЗ  КАЛУЂЕРИЦА 

Програмом је предвиђена поправка и 

санација следећих путних  праваца: 

37. Пут  М.Киковац-Ровине-Врела  

- извожење и разгртање 100 м3 

ровљеног камена, 

- прочишћавање одводног  канала у 

дужини од  300 м, 

38. Пут до гробља  „ ВРЕЛА“ 
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- извожење и разгртање 40 м3 ровље-

ног камена, 

39. Пут Калуђерица-Наруци-Врела  

- извожење и разгртање 100 м3 ро-

вљеног камена, 

- прочишћавање одводног канала у 

дужини од 400 м. 

40. Пут уз Пољану за Цвијановиће  

- извожење и разгртање 50 м3 ро-

вљеног камена, 

41.  Пут Калуђерица –Ступари – Па-

њик 

- прочишћавање одводног канала у 

дужини од 208 м. 

 ВРИЈЕДНОСТ  ПЛАНИРАНИХ  

РАДОВА  

 -  извожење и разгрнутање  ровље- 

 

 

ног камена 290 м3 X 9,00 КМ = 2.610,00 КМ 

 -  прочишћавање одводних канала                         

908 м   X 1,50 КМ = 1.362,00 КМ 

У К У П Н О                   3.972,00 КМ 

                                                                           

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ПЛАНИРАНИХ 

СРЕДСТАВА  ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВА-

ЊЕ ЛОКЛАНИХ УЛИЦА И ПУТЕВА 

 

1. МЗ  КАРАНОВАЦ =4.322,00 КМ 

2. МЗ  СОЧКОВАЦ   = 4.670,00 КМ 

3. МЗ  КАКМУЖ       = 4.666.00 КМ 

4. МЗ  ПЕТРОВО      = 4.890,00 КМ 

5. МЗ  ПОРЈЕЧИНА =  5.690,00 КМ 

6. МЗ  КРТОВА         = 1.690,00 КМ   

7. МЗ КАЛУЂЕРИЦА=4.272,00КМ 

С В Е Г А                    30.200,00 КМ 

 

 

 

IΙ- План инвестиционог одржавања локланих улица и путева  
 

Овим планом предвиђена су инвестициона улагања на поправци  и санацији следећих  

путних праваца  како слиједи: 

 

1. Спојни пут од Ул. 23. август до пута за Студенчину, макадамски пут, израда 

новог асфалта, суфинансирање 50% ( 7.978,23 КМ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Ред. 

број 

 

Опис позиције и врсте радова  

Јед. 

мјере 

 

Количина 

Јединична 

цијена КМ . 

Износ  КМ 

без  ПДВ . 

  1. Довоз и уградња слоја тампона 

дебљине 25 цм од дробљ.камена, 

агрегата за саобраћајнице према 

стандарду У.Е.9.020.7.4.  

са захтијеваном збијеношћу там- 

пона да опит кружном плочом 

Ф 300 мм даје резултат стишљив- 

ости  80 Н/мм2  

 

 

 

 

  м3 

 

 

 

 

    217 

 

 

 

 

    16,оо 

 

 

 

 

    3.472,оо 

   

  2. 

Довоз и уградња носивог слоја 

асфалта БНС-22 , у слоју од 7 цм 

дебљине , а све према условима 

и стандардима У.Е.9.020.10. за 

грађење путева  

 

 

  м2 

 

 

   514 

 

 

   19,оо 

 

 

  9.766,оо 

 

  3. Допуна и уређење банкине од  

дробљеног каменог матријала са 

потребним планирањем и збија- 

њем ваљком  

 

 

  м3 

 

 

     190 

 

 

   2,оо 

 

 

     396,оо 

                                                                                                  У К У П Н О   13.634,оо 

                                                                                                  + 17%  ПДВ     2.322,46 

                                                                                                   С В Е Г А   15.956,46 
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2. Пут  Волујак – Чачновац , асфалтни дио пута, санација и поправка асфалта  

 

ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

 

Ред. 

број 

 

Опис позиције и врста посла 

Јед. 

мјере 

 

Количина 

Јединична 

 цијена  КМ 

Износ  КМ 

без ПДВ. 

  1. Исијецање ударних рупа на 

асфалту и премазивање 

емузијом  

 

  м2 
 

   112 

 

     5,оо 

 

    560,оо 

  2. Крпљење ударних рупа 

асфалтом 

БНС 16 , са збијањем ваљком  

 

  м2  

 

   112 

 

   26,оо 

 

  2912,оо 

  3. Премазивање асфалта емузијом 

битуменско од0,30-0,50 кг/м2 , у 

површини од 186 м2 . 

  

  м2 

  

 

   186 

 

     1,оо 

 

    186,оо 

  4. Пресвлачење припремљеног  

асфалта премазаног емузијом  

асфалтном масом БНС -16 у 

слоју од 5 цм дебљине . 

 

 

  м2 

 

 

   186 

 

 

     16,оо 

 

 

   2976,оо 

                                                                                                           УКУПНО    6634,оо 

                                                                                                       + 17%  ПДВ    1127,78 

                                                                                                            СВЕГА    7761,78 

 

3. Улица  Вељке Вуковића, асфалтни пут, санација и поправка улице  

 

ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Ред. 

број 

 

Опис позиције и врсте посла 

  Јед. 

мјере 

 

Количина 

Јединична 

цијена КМ 

Износ  КМ 

без  ПДВ 

  1 . Премазивање асфалта емузијом 

од битумена од 0,30-050 кг/м2 , 

у површини од 100м2  

 

  м2 

 

 

   100 

 

 

      1,оо 

 

      100,оо 

  2. Пресвлачењ припремљеног асф- 

алта премазаног емузијом,  са 

асфалтном масом БНС-16 у  

слоју од 5 цм дебљине  

 

 

  м2 

 

 

   100 

 

 

    16,оо 

 

 

    1600,оо 

                                                                                                        УКУПНО     1.700,00 

                                                                                                      + 17 % ПДВ        289,00 

                                                                                                         СВЕГА      1.989,00 

 

4. Одржавање путева у свим мјесним заједницама општине Петрово    14.560,66 

КМ 

 

5. Улица 23. август у дужини 161 м, наставак асфалта, суфинансирање 50% 

(7.700,94 КМ) 

 

ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Ред. 

број 

 

Опис позиције и врсте радова  

Јед. 

мјере 

 

Количина 

Јединична 

цијена КМ . 

Износ  КМ 

без  ПДВ . 

  1. Довоз и уградња слоја тампона 

дебљине 25 цм од дробљ.камена, 

агрегата за саобраћајнице према 

стандарду У.Е.9.020.7.4.  

са захтијеваном збијеношћу там- 

пона да опит кружном плочом 

Ф 300 мм даје резултат стишљив- 

ости  80 Н/мм2  

 

 

 

 

  м3 

 

 

 

 

    124 

 

 

 

 

    16,оо 

 

 

 

 

    1.984,оо 
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  2. 

Довоз и уградња носивог слоја 

асфалта БНС-22 , у слоју од 7 цм 

дебљине , а све према условима 

и стандардима У.Е.9.020.10. за 

грађење путева  

 

 

  м2 

 

 

   568 

 

 

   19,оо 

 

 

 10.792,оо 

 

  3. Допуна и уређење банкине од  

дробљеног каменог матријала са 

потребним планирањем и збија- 

њем ваљком  

 

 

  м3 

 

 

     194 

 

 

   2,оо 

 

 

     388,оо 

                                                                                                  У К У П Н О   13.164,оо 

                                                                                                  + 17%  ПДВ     2.237,88 

                                                                                                   С В Е Г А   15.401,88 

 

ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА  ИНВЕСТИЦИОНА  

ОДРЖАВАЊАЛОКЛАНИХ  ПУТЕВА И УЛИЦА : 

1. Пут Ул. 23. август - Студенчина ...........................................   7.978,22 КМ 

2. Пут Волујак – Чачновац .........................................................  7.761,78 КМ 

3. Улица Вељке Вуковића ..........................................................  1.989,00 КМ 

4. Инвестиционо одржавање путева у свим МЗ ......................           14.560,66 КМ                    

5. Улица 23.август .......................................................................  7.700,94 КМ  

                                                                                       УКУПНО   39.990,60 КМ 

 

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ТЕКУЋЕ И 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ УЛИЦА И ПУТЕВА У 2014. ГОД. 

1. ВРИЈЕДНОСТ СРЕДСТАВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ..........    30.200,00 КМ 

2. ВРИЈЕДНОСТ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТ.ОДРЖАВАЊЕ...........   39.990,60 КМ 

                                                                                      СВЕГА         70.190,60 КМ 

 

Напомена: Цијене планираних радова су понуђене цијене на тендерима за овакве и 

сличне радове у 2013. години. 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                                                                                                          Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-35/14 

Датум: 25.03.2014.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

22. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“ број: 10/05, 

7/07 и 10/13), а након разматрања Извје-

штаја о раду Одјељења за просторно уре-

ђење и стамбено-комуналне послове за 

2013. годину, Скупштина општине Петро-

во на сједници одржаној дана 25.03.2014. 

године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове за 

2013. годину, број 05/1-36-1-10/14 од 03.03. 

2014. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-5/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

23. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 
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Скупштине општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“ број: 10/05, 

7/07 и 10/13), а након разматрања Извје-

штаја о раду Одјељења за привреду и 

финансије за 2013. годину, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 25.03.2014. године донијела је сље-

дећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Одјељења за привреду и 

финансије за 2013. годину, број 03-30-1-

22/14 од 12.03.2014. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-6/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

24. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“ број: 10/05, 

7/07 и 10/13), а након разматрања Извје-

штаја о раду Одјељења за општу управу за 

2013. годину, Скупштина општине Пе-

трово на сједници одржаној дана 25.03. 

2014. године донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Одјељења за општу упра-

ву за 2013. годину, број 04/1-21-1-20/14 од 

04.03.2014. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине  

 

Петрово''. 
 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-7/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

25. 

           На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 

Петрово („Службени гласник Општине 

Петрово“ број: 17/06), члана 134. Посло-

вника Скупштине општине Петрово („Слу-

жбени гласник oпштине Петрово“ број: 

10/05, 7/07 и 10/13), а након разматрања 

Извјештаја о раду Комуналне полиције за 

период од 01.01. до 31.12.2013. године, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 25.03.2014. године донијела 

је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о раду Комуналне полиције за 

период од 01.01. до 31.12.2013. године, 

број 05/6-371-1-14/14 од 28.02.2014. годи-

не. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-8/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

26. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“ број: 10/05, 

7/07 и 10/13), а након разматрања Извје-

штаја о наплати општинске комуналне та-

ксе на истакнуту фирму за 2013. годину, 

Скупштина општине Петрово на сједници 

одржаној дана 25.03.2014. године донијела 

је сљедећи 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово при-

хваћа Извјештај о наплати општинске ко-

муналне таксе на истакнуту фирму за 2013. 

годину, број 05/1-36-1-11/14 од 03.03.2014. 

године, али сматра да је наплата ове таксе 

у 2013. години на незадовољавајућем ни-

воу па тражи од Пореске управе Републике 

Српске као органа надлежног за наплату 

јавних прихода да предузме неопходне 

мјере на наплати ненаплаћеног припа-

дајућег дијела такси у износу од 19.728,31 

КМ. 

 Скупштина општине Петрово тражи 

од Начелника општине Петрово и Одје-

љења за просторно уређење и стамбено-ко-

муналне послове Општинске управе 

општине Петрово да Комунални полицајац 

одмах приступи непосредном надзору и 

контроли наплате комуналне таксе на те-

рену, а виши стручни сарадник за ста-

мбено-комуналне послове да доследно 

врши праћење наплате ове таксе у складу 

са описом послова и радних задатака. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-9/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

27. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 

118/05), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Слу-жбени 

гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 

7/07), а након разматрања  Информације о 

стању у области шумарства на подручју 

општине Петрово за 2013. годину, Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 25.03.2014. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

  Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стању у обла-

сти шумарства на подручју општине Пе-

трово за 2013. годину, број: ІІ-63/14 од 

28.02.2014. године и прихвата је. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-10/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

28. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 101/04, 42/05 и 

118/05), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Слу-жбени 

гласник Општине Петрово “ број: 10/05 и 

7/07), а након разматрања  Информације о 

стању безбиједности на подручју општине 

Петрово за период 2013. године, Ску-

пштина општине Петрово на сједници одр-

жаној дана 25.03.2014. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

  Скупштина општине Петрово упо-

знала се са Информацијом о стању безбије-

дности на подручју општине Петрово за 

период 2013. године, број: 09-7/01-1-13/14 

од 05.03.2014. године и прихвата је. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-11/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

29. 

На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“ број: 10/05, 
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7/07 и 10/13), а након разматрања Извје-

штаја о рјешавању предмета у управном 

поступку у 2013. години, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 25.03.2014. године донијела је сље-

дећи 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о рјешавању предмета у упра-

вном поступку у 2013. години, број 04/1-

21-1-22/14 од 13.03.22014. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-12/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

30. 

           На основу члана 30. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 37. Статута општине Пе-

трово („Службени гласник Општине Пе-

трово“ број: 17/06), члана 134. Пословника 

Скупштине општине Петрово („Службени 

гласник oпштине Петрово“ број: 10/05, 

7/07 и 10/13), а након разматрања Извје-

штаја о реализацији скупштинских одлука 

и закључака  у 2013. години, Скупштина 

општине Петрово на сједници одржаној 

дана 25.03.2014. године донијела је сље-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

           Скупштина општине Петрово усваја 

Извјештај о реализацији скупштинских 

одлука и закључака  у 2013. години, број 

04/1-21-1-25/14 од 17.03.2014. године. 
 

II 

 Овај закључак ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а биће 

објављен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-13/14 

Датум: 25.03.2014.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

31. 

На основу члана 30. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

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

118/05), члана 37. Статута општине Пе-

трово («Службени гласник општине Пе-

трово» број: 17/06), а након доношења   

Одлуке о одобравању новчаних средстава 

ЗЗ. ''Јединство-Озрен'' Петрово, Скупшти-

нa општине Петрово, на сједници одржаној 

дана 25.03.2014. године, донијела је сле-

дећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

  Скупштина општине Петрово сма-

тра да су укњижбе заложног права-хипо-

теке на некретнинама на подручју Општи-

не Петрово на којима је као посједник 

укњижена ЗЗ. ''Јединство-Озрен'' Петрово 

са дијелом 1/1, а 2005. године укњижено 

право власништва на ''Кока-Продукт'' д.о.о. 

Грачаница са дијелом 1/1 код Земљишно-

књижног уреда Општинског суда у Грача-

ници незаконите, јер ''Кока-Продукт'' д.о.о. 

Грачаница у складу са одредбама Окви-

рног закона о приватизацији предузећа и 

банака у Босни и Херцеговини (''Службени 

гласник Босне и Херцеговине'' број 14/98) 

није могла стећи право власништва на тим 

некретнинама а Земљишнокњижни уред 

Општинског суда у Грачаници у складу са 

Законом о земљишњим књигама Феде-

рације БиХ (''Службене новине Федерације 

БиХ број: 19/03, 5/04) није био надлежан за 

укњижбе хипотека у земљишњим књигама 

на некретнинама на подручју Општине Пе-

трово јер је за вођење земљишњих књига 

надлежан онај суд на чијем подручју се 

некретнине налазе. 

            Скупштина општине Петрово сма-

тра да Општина Петрово има правни инте-

рес за устајањем са тужбама код надле-

жног суда а који правни интерес произи-

лази из чињенице да правни предник 

предузећа ''Кока Продукт'' д.о.о. Грачаница 

нема правног сљедника на подручју Ре-

публике Српске који би полагао право на 

предметне некретнине па би у складу са 

чланом 324. став 3. Закона о стварним пра-

вима (''Службени гчласник Републике 

Српске'' број: 124/08, 58/09, 95/11) а  након 

претходно спроведеног поступка путем 

Републичке управе за геодетске и имо-

винско-правне послове, право управљања, 

коришћења или располагања на тим некре-
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тнинама било претворено у право власни-

штва Општине Петрово. 

            Скупштина општине Петрово сма-

тра да су: правни послови, рјешења органа 

управе Федерације БиХ, као и рјешења 

судова Феерације БиХ којима су исхо-

доване укњижбе добровољних и законских 

хипотека на наведеним некретнинама неза-

конити па предлаже Начелнику општине 

да са Правобранилаштвом Републике Ср-

пске-Сједиште замјеника у Добоју испита 

законитост укњижених хипотека, а уз уче-

шће ЗЗ. ''Јединств Озрен'' Петрово обезбје-

ди неопходну документацију и код надле-

жног суда покрене одговарајући судски по-

ступак.  

II 

         Овај закључак ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљен у ''Службеном гласнику општине 

Петрово''. 
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                    Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-013.2-14/14 

Датум: 25.03.2014.  
_______________________________________________________ 

32. 

На основу члана 56. став 1., алинеја  

2., Статута општине Петрово („Сл.  гла-

сник општине Петрово“, број: 17/06), 

сходно члану 72. став 3. Закона о локалној 

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

42/05, 118/05 и 98/13), те  члану 6. став 1., 

тачка ц)., Упутствa о примјени Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гла-

сник БиХ“, број :  03/05 ), у вези члана  34. 

став 2., у смислу члана 3. став 1., тачка под 

а). Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 

БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 

24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13) и Прави-

лника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник БиХ“, број: 53/06 и 

20/09),Начелник општине Петрово, доноси  
 

О Д Л У К У 

О додјели уговора за jавну набавку услуга 

у поступку Директног споразума: „Пру-

жање услуга осигурања имовине општине 

Петрово од пожара и других опасности 

изван индустрије и занатства“, пословном 

субјекту  под  називом:   „БОБАР  ОСИГУ- 

РАЊЕ“ а.д. Бијељина 

               

1.Пословни субјекат  под називом:  

„БОБАР ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина, 

изабран је као најповољнији понуђач у 

поступку јавне набавке услуга: Пружање 

услуга осигурања имовине општине Пе-

трово од пожара и других опасности изван 

индустрије и занатства“ - Директни спо-

разум.  

2. Уговор о набавци услуга: Пружа-

ње услуга осигурања имовине општине 

Петрово од пожара и других опасности 

изван индустрије и занатства, закључиће 

се се након истека 15 (петнаест) дана, од 

дана када је  понуђач обавјештен о избору 

најповољнијег добављача услуга. 

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

у складу са одредбама Закона о јавним 

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

49/04) и Законима о измјенама Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, 

број: 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13), те подзаконским 

актима из области Јавних набавки.  

Поступак је спровела Општинска 

управа Петрово, а Комисија  за јавне 

набавке општине Петрово, након пријема и 

оцјене понуде, упутила  је препоруку 

Начелнику општине Петрово, да се  као 

повољан добављач изабере пословни 

субјекат под називом: „БОБАР ОСИГУ-

РАЊЕ“ а.д. Бијељина 

На основу члана 34. став 1.тачка а ). 

и тачка б ). , и члана 35. став 1 . Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл . гласник 

БиХ“, број: 49/04), сходно Упутству о 

примјени Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број: 03/05 и 

24/09), у смислу члана 3. став 2. члана 7. 

став 3. и члана 8. Правилника о поступку 

Директног споразума („Службени гласник 

БиХ“, број 53/06 и 20/09), донешена је 

Одлука као у диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 
Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној на-

бавци  и који сматра да је Уговорни орган 

у току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити приговор 

на поступак., сходно члану 10. Правилника 

о поступку директног споразума („Слу-

жбени гласник БиХ“, број 53/06 и 20/09 ).  

Приговор се подноси  уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми  у року 

од 5 (пет) дана од дана када је подносилац 
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приговора стекао сазнање  или је требао да 

сазна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама, али не касније од 1 (једне) 

године  од наводне повреде, у смислу чла-

на 50. и члана 51. став 1. Закона о јавним 

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

49/04). 
 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-24/14 

Датум: 03.03.2014.  
_______________________________________________________ 

33. 

На основу члана 7. став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 

60/10 и 87/13), у вези члана 5. став 1., у 

смислу става 3., тачка под а). и тачка под  

ц). Упутства о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ 03/05), 

сходно члану 72. Став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), Начелник 

општине Петрово, доноси 

 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача услуга у  поступку Дире-

ктног споразума: „Набавка услуга системског 

одржавања сервера за 2014. годину“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга у поступку Ди-

ректног споразума: „Набавка услуга систе-

мског одржавања сервера за 2014. годину“, 

у следећем саставу:  

1. Младен Томић, дипл. економи-

ста, предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста, 

члан   

4. Жељко Томић дипл. економиста, 

секретар   

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 

предложи најповољнијег добављача. 

 

 

III 

Отварање понуда ће се извршити  

14.03.2014. године, у 12:15 часова, у 

просторијама општине Петрово.  

        

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Петрово“ . 

 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-27/14 

Датум: 06.03.2014.  
_______________________________________________________ 

34. 

На основу члана 1. став 2. и члана 

19. став 1. , у вези члана 47. Закона о ја-

вним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“,број 49/04, 

19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13),  у смислу члана 1. 

Правилника о измјени Правилника о 

поступку Директног споразума  („Сл. гла-

сник БиХ“, број 53/ 06 и 20/09 ), сходно 

члану 72. став 3 . Закона о локалној само-

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

42/05; 118/05 и 98/13), те члану  56. став  

1., алинеја  2., Статута општине Петрово 

(„Сл. гласник општине Петрово“, број  

17/06) Начелник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке за вр-

шење услуга: „Набавка услуга системског 

одржавања сервера за 2014. годину“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању  поступка ја-

вне набавке за вршење услуга: „Набавка 

услуга системског одржавања сервера за 

2014. годину“ 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача 

извршиће се Директним споразумом, у 

складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 

и 87/13), те осталим подзаконским актима 

из области Јавних набавки. 
 

Члан 3. 

Процјењена вриједност ове набавке 

износи 1.200, 00 КМ, са ПДВ–ом. Средства 

за набавку из члана 1. ове Одлуке обе-



Страна 30 - Број 3    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Сриједа, 26.03.2014. године 
 

збијеђена су у Буџету општине Петрово за 

2014. годину, са конта број: 412770–Ра-

сходи за компјутерске услуге.  
 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине Пе-

трово и Општинска управа Петрово. 
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-25/14 

Датум: 06.03.2014.  
_______________________________________________________ 

35. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05 

118/05 и 98/13) и члана 56. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06), и члана 2. 

Одлуке о организацији „Озренског пла-

нинарског маратона 2014“ („Службени 

гласник општине Петрово“ број 1/14) 

Начелник  општине Петрово, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА „ОЗРЕНСКОГ ПЛАНИНАР-

СКОГ МАРАТОНА 2014“  
 

І 

 Именује се Организациони одбор за  

провођење манифестације „Озренског пла-

нинарског маратона 2014“  у саставу: 

1. Синиша Томић, предсједник Ор-

ганизационог одбора  

2. Озрен Петковић 

3. Зоран Стјепановић 

4. Младен Томић 

5. Миломир Васић 

6. Слађана Лазаревић 

7. Владо Симић 

8. Жељко Ђурић 

9. Јулијана Иличић 

10. Раденко Благојевић 

11. Мира Максимовић 

12. Драган Петковић 

13. Невена Јовић 

14. Ивана Томић 

15. Сања Микић 

16. Ведрана Васиљевић 

17. Александра Ђурановић 

18. Бојан Ђурић 

19. Борис Ристић 

20. Дражен Благојевић 

21. Предраг Поповић 

22. Ненад Поповић 

23. Марио Бркић 

24. Мићо Радељић 

25. Дражен Ђурић 

26. Владимир Накић 

27. Небојша Трифковић 

28. Зоран (Бошко) Васић 

29. Далибор Спасић 

30. Жарко Трипуновић 

31. Бошко Васић 

32. Горан Јовановић 

33. Мирослав Спасић 

34. Мирослав Видаковић 

35. Јеленко Недељковић 

36. Светислав Радић 

37. Стефан Стефановић 

38. Анђелко Шешлак 

39. Слободан Радељић 

40. Дејан Дујковић 
 

ІІ 

 Задатак Одбора из тачке І. овог рје-

шења јесте да организује, проведе, меди-

јски и финансијски пропрати мани-

фестацију „Озренски планинарски маратон 

2014“ која ће се одржати на простору пла-

нине Озрен у дане 06., 07. и 8. јуна 2014. 

године. 
 

ІІІ 

Рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-2/14 

Датум: 06.03.2014.  
_______________________________________________________ 

36. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи («Службени гласник Ре-

публике Српске» број 101/04, 42/05. и 

118/05) и члана 56. Статута општине 

(„Службени гласник општине Петрово“ 

број 17/06), начелник  општине доноси 

 

О Д Л У К У 

О  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 
 

Члан 1. 

Одобрава се реалокација средстава 

буџета општине Петрово (организациони 
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код 00380130), у износу од 11.000,00 КМ, 

са конта брoj 511200-Издаци за инве-

стиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката  на конто 

511134- Издаци за изградњу и прибављање 

вањског освјетљења, тротоара и ограда 

(организациони код 00380130), период де-

цембар  2013. 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: 02-014-1-84/14 

Датум: 07.03.2014.  
_______________________________________________________ 

37. 

На основу члана 72. став 3. и члана 

146. Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) те члана 8. 

став 2. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 114/07), Начелник 

општине доноси 

  

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛА-

ТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

У Правилнику о платама запосле-

них у општинској административној слу-

жби општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 11/12, 12/12 и 

3/13) назив Правилника мијења се и гласи: 

„Правилник о платама запослених у 

Општинској управи општине Петрово“. 

 

Члан 2. 

У члану 1. Правилника ријечи 

„Општинској административној служби“ 

замијењују се ријечима „Општинској упра-

ви“ као и у цијелом тексту Правилника у 

одговарајућем падежу. 

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-92/14 

Датум: 10.03.2014.  
_______________________________________________________ 

38. 

На основу члана 43. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

118/05 и 98/13) и члана 56. Статута општи-

не Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“, број 17/06), Начелник општине 

доноси 
 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГА-

НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РА-

ДНИХ МЈЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЕ 

СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних мјеста Админи-

стративне службе општине Петрово („Слу-

жбени гласник општине Петрово“, број: 

5/13, 6/13 и 2/14) назив Правилника мијења 

се и гласи: 

„Правилник о организацији и си-

стематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Петрово“. 
 

Члан 2. 

У члану 1. Правилника ријечи 

„Административна служба“ замијењују се 

ријечима „Општинска управа“ као и у ци-

јелом тексту Правилника у одговарајућем 

падежу. 
 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-91/14 

Датум: 10.03.2014.  
_______________________________________________________ 

39. 

На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

члану 56. став  1.,алинеја 2. Статута општи-
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не Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“ 17/06), у смислу  Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Слу-

жбени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 

87/13), Начелник општине Петрово,  

доноси 
 

О Д Л У К У 

О поништењу поступка за јавну набавку 

услуга: „Набавка услуга системског 

одржавања сервера за 2014. годину“ 

 

1. Поништава се поступак за јавну 

набавку услуга: „Набавка услуга систе-

мског одржавања сервера за 2014. годину“, 

према достављеном  позиву за набавку ус-

луга, без објаве обавјештења, број: 02-014-

7-26/14 од 06.03.2014. године, ради тога 

што пристигла понуда није достављена у 

прописаном временском термину. 

2. Поновљени поступак набавке 

спровест ће се након што се стекну услови 

за провођење истог. 

О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

Поступак јавне набавке проведен је 

у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ 

бр. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13) и подзаконским акти-

ма донесеним на основу њега. Поступак је 

проводила Општинска управа Петрово и 

Комисија за јавне набавке општине Петро-

во.   

Након пријема понуде Комисија је 

упутила препоруку Начелнику општине 

Петрово  да поништи поступак из разлога  

који је наведен у тачки 1. диспозитива ове 

Одлуке. 

Наиме, понуда је пристигла, дана 

14.03.2014. године у 12:20 часова, па се 

сматра закашњелом, јер у достављеном 

захтјеву за доставу понуде, назначено је да 

рок за доставу понуда истиче у 12:00 ча-

сова. 

Извјештај Kомисије и препорука су 

прихваћени, па је сходно  одредбама За-

кона о јавним набавкама Босне и Херце-

говине („Службени гласник БиХ“, број 

49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 

12/09 60/10 и 87/13), донесена одлука као у 

диспозитиву. 

П о у к а  о  п р а в н о м   л и ј е к у 

Сваки добављач који има легитиман 

интерес за конкретан уговор  о јавној на-

бавци  и који сматра да је уговорни орган у 

току  поступка прекршио једну или више 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ  

или подзаконских аката донесених на 

основу њега има право уложити приговор 

на поступак.  

Приговор се подноси  уговорном 

органу као првостепеној инстанци у жа-

лбеном поступку у писаној форми  у року 

од 5 (пет) дана од дана када је подносилац 

приговора стекао сазнање  или је требао да 

сазна за наводну повреду  Закона о јавним 

набавкама, али не касније од једне године  

од наводне повреде. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службе-

ном гласнику општине Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-28/14 

Датум: 17.03.2014.  
_______________________________________________________ 

40. 

На основу члана 43. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 56. Статута општи-

не Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“, број 17/06), Начелник општине 

Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У ПРОЈЕКТУ 

„ПРО - Будућност“ 
 

І. 

 За координатора у пројекту „ПРО 

Будућност“ испред општине Петрово 

именује се Слађана Лазаревић из Петрова. 
 

ІІ. 

 Основни задаци и активности име-

новане из тачке І. овог рјешења, биће 

координација и сарадња са радним групама 

као и партнерским општинама током ре-

ализације пројекта. 
 

ІІІ. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-4/14 

Датум: 18.03.2014.  
_______________________________________________________ 
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41. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

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

и 98/13), члана 6. став 2. Одлуке о сти-

пендирању редовних студената у 2014. 

години („Службени гласник општине Пе-

трово“ број 1/14), и члана 56. Статута 

општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“ број 17/06), Начелник 

општине Петрово доноси 
 

О Д Л У К У  

О ОДАБИРУ  ЗАНИМАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ 

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 
 

І 

            Овом одлуком утврђују се занима-

ња ради додјеле студентских стипендија у 

2014. години, као и број стипендиста по 

појединим занимањима. 
 

ІІ 

 У 2014. години стипендираће се 

укупно 5 нових редовних студената. 
 

ІІІ 

            Факултети и занимања за стипенди-

рање студената у 2014. години су: 

1. Факултет пословне економије, 

смјер Спољна трговина, порези и царине - 

трећа година студија - 1 студент, 

2. Факултет политичких наука, 

смјер Социјални радник - прва година - 1 

студент, 

3. Природно-математички факултет, 

смјер Математика - прва година - 1 сту-

дент, 

4. Факултет опште књижевности и 

библиотекарства - прва година - 1 студент, 

5. Економски факултет, смјер Еко-

номија и менаџмент - прва година - 1 

студент.  
 

ІV 

               Ова Одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења а биће обја-

вљена у „Службеном гласнику општине 

Петрово. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-1-105/14 

Датум: 20.03.2014.  
_______________________________________________________ 

42. 

На основу члана 43. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 

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

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

стипендирању  редовних студената у 2014. 

години («Службени гласник општине Пе-

трово» број 1/14) и члана 56. Статута 

општине Петрово («Службени гласник 

општине Петрово» број 17/06), начелник 

општине Петрово доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ 

СТИПЕНДИЈА 
 

I 

У комисију за провођење поступка 

додјеле стипендија у 2014. години именују 

се: 

 1. Стјепановић Зоран - предсједник, 

 2.  Протић Драган - члан, 

 3. Симић Владо - члан. 
 

II 

Задатак комисије из тачке 1. овог 

рјешења јесте да у складу  са Правилником 

о додјели студентских стипендија („Слу-

жбени гласник општине Петрово“ број 

15/08)  утврди  број пристиглих пријава, 

изврши бодовање и предложи прелими-

нарну ранг-листу приоритета за додјелу 

стипендија, размотри пристигле приговоре 

на процедуру избора стипендија и о ци-

јелој процедури извијести Начелника 

општине. 

Поступак прегледа, бодовања при-

јава и утврђивања ранг листе из става 1. 

ове тачке мора се завршити у року од 10 

дана од дана затварања конкурса. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу наре-

дног дана од дана доношења, а биће обја-

вљено у „Службеном гласнику општине 

Петрово“. 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-4-5/14 

Датум: 21.03.2014.  
_______________________________________________________ 

43. 

 На основу члана 7. став 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Сл.  гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 

52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 

60/10 и 87/13), у вези члана 5. став 1., у 

смислу става 3., тачка под а). и тачка под  
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ц). Упутства о примјени Закона о јавним 

набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ 03/05), 

сходно члану 72. Став 3.  Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), Наче-

лник општине Петрово, доноси 

 

Р  Ј   Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању Комисије за јавне набавке за 

провођење процедуре избора најповољни-

јег  добављача услуга у  поступку Дире-

ктног   споразума,   други    пут:   „Набавка  

услуга системског одржавања сервера за 

2014. годину“ 
 

I 

Именује се Комисија за јавне наба-

вке за провођење процедуре избора најпо-

вољнијег добављача услуга у поступку 

Директног споразума, други пут: „Набавка 

услуга системског одржавања сервера за 

2014. годину“, у следећем саставу:  

1. Младен Томић, дипл. еконо-

миста, предсједник   

2. Јулијана Иличић, дипл. правник, 

члан  

3. Жељко Ђурић, дипл. економиста, 

члан   

4. Жељко Томић дипл. економиста, 

секретар   

II 

Задатак чланова Комисије је да 

изврши отварање и вредновање понуде  и 

предложи најповољнијег добављача. 
 

III 

Отварање понуда ће се извршити  

04. 04. 2014. године, у 12:15 часова, у 

просторијама општине Петрово.        

  

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Петрово“ . 
 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-32/14 

Датум: 26.03.2014.  
_______________________________________________________ 

44. 

На основу члана 1. став 2. и члана 

19. став 1. , у вези члана 47. Закона о ја-

вним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 49/04, 

19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 

12/09, 60/10 и 87/13), у смислу члана 1. 

Правилника о измјени Правилника о по-

ступку Директног споразума  („Сл. гла-

сник БиХ“, број 53/ 06 и 20/09 ), сходно 

члану 72. став 3. Закона о локалној само-

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

42/05; 118/05 и 98/13), те члану  56. став  

1., алинеја  2., Статута општине Петрово 

(„Сл.  гласник општине Петрово“, број  

17/06) Начелник општине Петрово, доноси 
 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке за 

вршење услуга-други пут: „Набавка услу-

га системског одржавања сервера за 2014. 

годину“ 
 

Члан 1. 

Приступа се покретању поступка 

јавне набавке за вршење услуга-други пут: 

„Набавка услуга системског одржавања 

сервера за 2014. годину“ 
 

Члан 2. 

Избор најповољнијег понуђача извр-

шиће се Директним споразумом, у складу 

са одредбама Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 

24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13), те оста-

лим подзаконским актима из области Ја-

вних набавки. 
 

Члан 3. 

Процјењена вриједност ове набавке 

износи 1.200,00 КМ, са ПДВ–ом. Средства 

за набавку из члана 1. ове Одлуке обезби-

јеђена су у Буџету општине Петрово за 

2014. годину, са конта број: 412770–Расхо-

ди за компјутерске услуге.  

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Комисија за јавне набавке општине 

Петрово и Општинска управа Петрово . 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Петрово“. 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

Број: 02-014-7-30/14 

Датум: 26.03.2014.  
_______________________________________________________ 
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45. 

На основу члана 43. алинеја 11. и 

члана 72. став 3. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник Републике 

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

члана 19.  став 3. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“ број 68/07 и 109/12), и члана 56. 

Статута општине Петрово („Службени 

гласник општине Петрово“ број 17/06), 

Начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ ЈУ „КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ 

И СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ПЕТРОВО 
 

Члан 1. 

 Даје  се  сагласност  на  Статут  ЈУ  

„Културно-туристички и спортски центар“ 

Петрово, број: 43-03/14 од 12.03.2014. 

године. 
 

Члан 2. 

 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: 02-014-1-108/14 

Датум: 26.03.2014. 

_____________________________________
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